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DE KLOK GAAT EEN UUR VOORUIT

• College Nieuwegein stemt in met totaalplan klimaatadaptieve buurt Rijndael

FOTO: JORDI JUPIJN

MERWEPLEIN

FOTO: RTV UTRECHT

'Niet stemmen is niet klagen'
In prinsessenjurk voor de klas

Nieuw gezicht: Aiofe Derriks
KOMcarrousel
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• Agenda
• Herdenking slachtoffers tramaanslag
• Wijkkrant Batau Noord
• Demonstratie cello in DE KOM
• Rina Copier-van den End overleden
• Schipperscafé bij Museum Werf
• Anna van Rijnpenning voor Hidde van der Kluit
• Koningsdag in Vreeswijk
• Oekraïense vluchtelingen mogelijk naar
Altrechtgebouw Galecop
• Succesvol tennistoernooi Rijnhuijse
• Geinoord wint in Wilnis
• Reunie voor Jutphanezers
• Winkelcentrum Muntplein aangepakt
• Opschoondag Merwestein
• Geinse Wijsjes nog toegankelijker
• Van Bentumfabriek wordt monument
• Nieuwegein tekent voor duidelijke taal
• Gemeenteraad: Harmen Binnema als verkenner
• Expositie Kim Houtzager in bibliotheek
• Benefiet fluitconcert met
Hannah Herrlitz en Berdien Stenberg
• Open clubbijeenkomst Rotaryclub
• Muziekfestival in Galecop
• Prinses Arabella en de keukenprins
• 't Groenste Evenement
• Bewonersbijeenkomst Beatrixsluis
• Nieuwegein in het ongelijk gesteld
• Nominatie Auto Muntstad
• 16 Elektrische laadpunten Foodcourt
• Fietsexcursie weidevogels
• De avondvierdaagse gaat door!
• Lenteactiviteiten Buurtpleinen
• Schoolvoetbal toernooi
• Na de verkiezingen...
• Robin Poggenwisch over sporten
• Maurits is de voorleeskampioen
• Zes kanjers De Mix geselecteerd
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Asperges met bieslooksaus
Ze zijn er weer hoor. Oké, je moet goed
zoeken maar het seizoen is echt begonnen. Ik had ze uit de kas. Asperges uit
Nederland zijn van begin februari tot eind
juni volop verkrijgbaar.
Het recept.

Rina Copier-van den End

Rina Copier-van den End overleden
Op 16 maart, een dag na haar 85e verjaardag, overleed de
Vreeswijkse en vrijwilliger van het eerste uur van de Museumwerf
Rina Copier-van den End. ‘Met Rina verliezen we niet alleen een zeer
gewaardeerde medewerker en vraagbaak die altijd klaar stond, maar
ook een Vreeswijks icoon. Rina was een geboren en getogen Vreeswijkse’ zo laat het bestuur van de Museumwerf aan onze redactie weten.
Rina was een heerlijk mens, veelzijdig, blijmoedig, bescheiden en
van grote betekenis voor de Museumwerf en voor Vreeswijk.
Velen kennen haar nog als handwerkjuffrouw van de Prins Hendrikschool
(de schippersschool) en de Willem-Alexanderschool. Maar veel kennen
haar vooral als toegewijd amateurhistorica van Vreeswijk. Zij legde vele
verhalen van oud-schippers vast, schreef boeken en talloze artikelen over
haar geliefde Vreeswijk en duidde samen met gemeentelijk archiefmedewerker Jacques Lemmink vele oude foto’s. In haar gedrevenheid wekte zij
het oude Vreeswijkse tot leven. Typ haar naam maar eens in en zoek op
het internet en je komt haar vele malen tegen. Zij schreef niet alleen over
de Vreeswijkse geschiedenis, zij vertelde er ook met verve over. Tijdens
rondleidingen hingen de bezoekers aan haar lippen. Ontelbare rondgangen deed zij met publiek, zowel op de Museumwerf als in Vreeswijk.

Straat van de Week
Alle straten, lanen, driften, pleinen en wat
dies meer zij, vastgelegd volgens een
vast stramien: ter hoogte van het pand
met huisnummer 1, midden op de weg,
fietspad of trottoir de straat in gefotografeerd.
Deze week de Merweplein in de
wijk Merwestein.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein
Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl
Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

‘Met zo’n staat van dienst ben je toch niet zomaar iemand. Maar bescheidenheid was haar tweede natuur. Zij hoefde nooit vooraan te staan en officieel in
het zonnetje gezet. Complimenten kon zij maar moeilijk ontvangen. Voor de
inrichting op de Museumwerf van de tijdelijke tentoonstelling ‘Kunst en de
Binnenvaart’ mocht ik bij haar thuis wat werkjes bekijken. Het waren
aquarellen die zij had gemaakt naar aanleiding van de schippersverhalen. Ze
vroeg zich af of die wel goed genoeg waren. Mijn mond viel open van
verbazing. De werkjes waren prachtige, verfijnde aquarellen. En rondkijkend
in haar huiskamer viel mijn oog op een aantal indrukwekkende, delicate
handwerken. Nooit had zij hier over verteld’ aldus Cisca de Ruiter van de
Museumwerf in Vreeswijk.
‘Rina behield lang haar jeugdige nieuwsgierigheid. Ik kwam haar eens tegen
bij de Koninginnensluis waar ze rustig naast de kolk op een meerpaal zat te
wachten, het fototoestel in de aanslag. Er was een bijzonder transport op
komst en dat wilde zij niet missen. En tijdens de bouw van de derde kolk van
de Pr. Beatrixsluis stond zij er vaak met haar neus bovenop.’
‘Wij moeten verder zonder haar. Dat zal niet meevallen. Gelukkig hebben we
in ons bezoekerscentrum de informatieve filmpjes waarin zij als verteller een
grote rol speelt. Zo kunnen we nog altijd naar haar kijken en luisteren. We
koesteren deze filmpjes, haar boeken, haar artikelen en onze herinneringen
aan deze kleine grootse vrouw’ aldus Cisca de Ruiter.
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26 mrt: talentscouting skipiste
27 mrt: soep & cultuur
30 mrt: voorronde schoolvoetbal
30 mrt: kick-off OldStars tafeltennis
30 mrt: start cursus Salsadansen
30 mrt: installatie nieuwe raad
31 mrt: proefles buikdansen
1 apr: van niet pluisgevoel tot...
2 apr: Repair Café
7 apr: start Raya yoga cursus
7 apr: bewonersbijeenkomst
Beatrixsluis
13 apr: finale schoolvoetbaltoernooi
13 april: kennismaking Taijiquan en
Qigong
15 apr: start Hatha yoga cursus
15 apr: Johannes Passion
16 apr: fietsexcursie weidevogels
21 apr: Prinses Arabella en de
keukenprins
23 apr: Groene Markt
3 en 4 mei: herdenkingsconcerten
13 mei: zorgen voor een naaste met
dementie maar ook...
16 t/m 19 mei: avondvierdaagse
21 en 22 mei: SamenLoop voor Hoop
3 jun: sport, spel, beweging voor elke
leeftijd
10 en 11 juni: 't groenste evenement
3 jul: Gluren bij de Buren
3 jul: fiets/rommelroute Batau Noord

Door Corona vonden er weinig tot
geen evenmenten plaats in
Nieuwegein. Nu alles weer van
start gaat heeft De Digitale Stad
Nieuwegein de evenementenkalender nieuw leven ingeblazen
en ben je weer van harte welkom
om je evenement daarin te laten
opnemen: redactie@pen.nl.

Burgemeester Frans Backhuijs

Terugblik
gemeenteraadsverkiezingen en eerste
opvang Oekraïense
vluchtelingen
Afgelopen week waren er
verkiezingen voor de
gemeenteraad. Twee dagen lang
werd er door de NOS uitgezonden
vanuit ons Stadshuis. Ik heb veel
positieve reacties mogen
ontvangen, vanuit Nieuwegein en
vanuit de rest van het land. Het
zag er fantastisch uit. Omdat de
NOS bij ons op bezoek was, kwam
de eerste exit-poll vanuit
Nieuwegein. Aan het eind van de
avond bleek die redelijk goed te
kloppen met de werkelijke uitslag.
Op één punt helaas niet. Er werd
een opkomst van bijna 50 %
voorspeld, wat hoger dan vier jaar
geleden. Aan het eind van de
avond viel de werkelijk opkomst
enorm tegen, slechts 42,5 % van
de Nieuwegeiners was gaan
stemmen. Het laagste percentage
in de gehele provincie Utrecht. Er
is dus werk aan de winkel voor alle
nieuwe raadsleden, straks het
nieuwe college en ook voor mij als
burgemeester. Ik denk dat politici
bekender moeten worden bij onze
inwoners en dat kunnen we doen
door meer naar onze inwoners te
gaan. Want misschien maakt
onbekend ook onbemind?
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Dat de democratie het waard is om
te beschermen wordt deze dagen
duidelijk in Oekraïne. De jonge
democratie in Oekraïne staat
onder grote druk. Het land wordt
aangevallen en gebombardeerd
door Rusland. Iedere tegenspraak
in Rusland wordt hardhandig de
kop ingedrukt. Een oproep voor
vrede en tegen de oorlog kan daar
tot jarenlange gevangenisstaf
zorgen.
In Nieuwegein werken wij hard aan
de opvang van vluchtelingen uit
Oekraïne. Wij doen dat in het
gebouw aan de Luifelstede waar
de afgelopen jaren ook andere
vluchtelingen werden opgevangen.
Daarbij wordt het Altrechtgebouw
aan de Rembrandthage voor
opvang klaar gemaakt. Beide
plekken zijn ongeveer een half jaar
beschikbaar. Dus gaan we ook
zoeken naar plekken waar
Oekraïners langer kunnen blijven
als dat nodig is.
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College Nieuwegein
stemt in met totaalplan
klimaatadaptieve buurt
Rijndael
Op 15 maart heeft het college van gemeente Nieuwegein het door de ontwikkelende partijen BPD en KWP ingediende principeverzoek vastgesteld en
ondertekend. Hiermee stemt zij in met
de ontwikkeling van 206 grondgebonden duurzame energiezuinige woningen in het zuidwesten van Rijnhuizen.
Vervolgtraject Rijndael
Nadat eerder het eerste deel van het principeverzoek was vastgesteld, zijn BPD en
KWP aan de slag gegaan met de verdere
uitwerking van het plan waarbij ook de direct omwonenden zijn betrokken. Met de
vaststelling van het totaalplan Rijndael
door het college, kan de aanvraag omgevingsvergunning binnenkort worden ingediend. Naar verwachting start de bouw begin 2023. De verschillende deelgebieden
worden vanaf medio 2022 in fases online
in verkoop gebracht. Overigens starten de
voorbereidende werkzaamheden op de locatie al dit voorjaar.
Rijndael: woningen
in een gezonde leefomgeving
Rijndael wordt een wijk met veel ruimte
voor ontmoeten, spelen en groen en heeft

een informele autoluwe opzet. Het klimaatadaptieve plan voor de 206 woningen
bevat een mix van hoek- en rijwoningen,
3-onder-1-kapwoningen, 2-onder-1-kapwoningen en vrijstaande woningen in een
eigentijdse groene en klimaatadaptieve
buurt, omgeven door water. De woningen
zijn verdeeld over vier deelgebieden met
elk een eigen uitstraling. De mix van woningen en de situering ervan passen bij
het historische, groene karakter van dit
deel van Rijnhuizen met kasteel Rijnhuizen en fort Jutphaas in de buurt.

'Door de enorme behoefte aan woningen
in deze regio zijn we blij dat de gemeente
heeft ingestemd met de plannen voor Rijndael. Samen met BPD gaan we aan de
slag met de verdere uitwerking en realisatie van het plan, waarbij we inspelen op
de behoeften en wensen van de toekomstige bewoners van dit gebied. Rijndael
wordt een prachtige groene wijk waar
straks fijn gewoond kan worden in een
gezonde leefomgeving,' aldus Roy Hasselerharm, directeur van KondorWessels
Projecten.

Enthousiast
Eveline Keizer, ontwikkelingsmanager bij
BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling:
'Rijndael wordt een ruime en groene
woonwijk met een grote diversiteit aan
grondgebonden woningen zowel in typen
als in architectuur. Er komt een schitterend park met veel ruimte voor kinderen
om te spelen, woningen in een boomgaard en veel bestaande bomen behouden een plek in de woonwijk. Rijndael
wordt een prachtige plek om te wonen
nabij het centrum van Nieuwegein.'

Transformatie Rijnhuizen
De van oorsprong kantorenwijk Rijnhuizen, waar Rijndael onderdeel van uitmaakt, wordt omgevormd naar een levendige, gemengde wijk. Waar nog wel
kantoren en bedrijfsgebouwen zijn, maar
waar de nadruk ligt op prettig wonen, leven en verblijven. De Gebiedsvisie ‘Mooi
Rijnhuizen’ geeft ruimte voor circa 2.500
woningen, met daarbij behorende voorzieningen zoals bijvoorbeeld onderwijs,
zorg, supermarkt en kinderopvang.
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Benefiet fluitconcert
Hannah Herrlitz
en Berdien Stenberg
De 11-jarige fluitiste Hannah Herrlitz
uit Nieuwegein organiseert 2 benefietconcerten, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan Oekraïense
vluchtelingen. De twee concerten worden op 10 april gegeven in Kerkcentrum De Rank in Nieuwegein om
14.00 en 16.00 uur. Hannah wordt
daarbij aan de vleugel begeleid door
Linda Herrlitz-Biró en ook haar fluitdocent Berdien Stenberg werkt mee
aan dit geweldig initiatief.
Oekraïne is aangevallen en vele levens
zijn verwoest. Dat heeft Hannah en haar
familie zeer aangegrepen. Daarom organiseert de 11-jarige Hannah Herrlitz op
zondag 10 april in Kerkcentrum De Rank
in Nieuwegein twee benefiet fluitconcerten ten behoeve van de vluchtelingen van
de oorlog in Oekraïne. Samen met haar
fluitdocente Berdien Stenberg en haar
moeder Linda Herrlitz-Biró aan de vleugel, deelt Hannah met haar publiek wat
ze het allerliefste doet: fluit spelen. Op
deze manier wil Hannah mensen muzikaal bij elkaar brengen én zich inzetten
voor de vluchtelingen uit Oekraïne. De
gehele opbrengst van het concert komt
ten goede aan hulporganisaties voor
vluchtelingen uit Oekraïne (Stichting
Vluchteling).

Expositie
Kim Houtzager
in de bieb
Tot eind april exposeert de Nieuwegeinse Kim Houtzager in de
bibliotheek De tweede verdieping. Velen kennen haar van de
wekelijkse strips Pen-i die ze
publiceert op De Digitale Stad
Nieuwegein en in de wekelijkse
De Digitale Nieuwegeiner. Kim
Houtzager is veelzijdig. Ze publiceert (strip)boeken en geeft
workshops (manga)tekenen.

De jonge Hannah is een begaafde fluitist
die al op vijf jarige leeftijd begon met
fluitspelen aan de muziekschool De Kom
in Nieuwegein bij Margit Klaver. Sinds
drie jaar volgt ze fluitlessen aan de Berdien Stenberg Fluit Academie. Met haar
fluitspel viel ze ook al meerdere keren in
de prijzen; afgelopen februari was ze
prijswinnares op het Muziek Concours in
Driebergen en in 2021 won ze een eerste
prijs bij de Nationale Fluitwedstrijd.
De Nieuwegeinse kreeg in 2020 ook een
eervolle vermelding bij de Muziekwedstrijd van het Prinses Christinaconcours
in ontvangst en recentelijk wist ze zelfs
een plaats in de Finale te veroveren bij de
Young Talents van de International Flute
Competition. Die finale zal plaats vinden
op 23 april tijdens het grote Adams Flute
Festival in Ittervoort, waar ze dan muzikaal zal strijden tegen fluitisten uit o.a.
Polen, Estland en Oostenrijk.
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In de expositie zijn tot de verbeelding sprekende schilderijen en
tekeningen opgenomen. Kim heeft
ook een hele wand ingericht over
de totstandkoming van een strip
Pen-i. Dus: geïnteresseerd in strips
maken? Of in mangakunst? Kom
dan vooral tijdens de openingstijden van de bibliotheek een kijkje
nemen. De toegang is gratis.
Inmiddels heeft ze de stript ook in
boekvorm uitgegeven. Deze zijn te
bestellen in de lokale winkel op De
Digitale Stad Nieuwegein.
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Expositie Kim Houtzager
in de bieb
Tot eind april exposeert de Nieuwegeinse Kim Houtzager in de bibliotheek De tweede verdie-ping. Velen
kennen haar van de wekelijkse strips
Pen-i die ze publiceert op De Digitale
Stad Nieuwegein en in deze wekelijkse
De Digitale Nieuwegeiner. Kim Houtzager is veelzijdig. Ze publiceert (strip)
boeken en geeft workshops (manga)
tekenen.
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Burgemeester Frans Backhuijs en Talissa Oude Bennink
met de Direct Duidelijk-Deal.

Het mooie
kinderboekenfeestje
Prinses Arabella
en de keukenprins
Kom je ook op het feestje bij de bibliotheek in Nieuwegein? Op donderdag
21 april om 15.30 uur kun je mee op
ontdekkingsreis langs bijzondere
werelden uit mooie kinderboeken.
Kom gezellig luisteren naar prinses
Arabella en de keukenprins en knutsel
daarna lekker mee. Geef je online op
om gratis mee te doen.
Prinses Arabella laat haar avondeten
staan, ze wil alleen nog maar taart eten.
De koning wordt er gek van en nodigt
koks uit alle hoeken van de wereld uit om
voor de prinses te koken. Maar Arabella
vindt er niks aan. Tot de keukenprins
voor de kasteelpoort staat; hij neemt
Arabella en haar vrienden mee naar zijn
moestuin. Met de groenten die ze daar
vinden, gaan ze een lekker feestmaal
maken. Arabella kan eerst geen gerecht
verzinnen, maar krijgt uiteindelijk een fantastisch idee!

Nieuwegein
tekent
voor duidelijke taal

Nieuwegein (pen.nl), kunnen inwoners en ondernemers laten weten wat zij begrijpelijke taal vinden.

Burgemeester Frans Backhuijs
en Talissa Oude Bennink (Direct
Duidelijk) tekenden afgelopen
maandag de Direct DuidelijkDeal. Daarmee zet de gemeente
haar handtekening voor begrijpelijke taal. Backhuijs: 'Dit is iets
waar onze gemeente al veel langer aan werkt. Wij vinden het belangrijk dat Nieuwegeiners de
gemeente goed kunnen begrijpen. Met deze deal maken we het
officieel. En we zorgen ervoor
dat onze medewerkers hulp krijgen om direct duidelijk te communiceren.'

Backhuijs: 'Twee jaar geleden hebben we inwoners voor het eerst gevraagd wat ze van onze communicatie vonden. Daar willen we mee
doorgaan. Alleen mensen uit Nieuwegein kunnen ons precies vertellen wat voor communicatie zij begrijpelijk en prettig vinden. De gemeente blijft onze ambtenaren
helpen om in duidelijke taal te
schrijven en te spreken. We doen
dus ook iets met alle opmerkingen.'

Tijdens de bijeenkomst vertaalde
de gemeente al vijf ingewikkelde
woorden naar begrijpelijke taal. De
komende weken gaat de gemeente
dit samen met inwoners uitgebreider doen. Via sociale media en de
Gemeentepagina, die onder andere te lezen is op De Digitale Stad

En we sluiten natuurlijk af met groente.
Welke groenten rijgen jullie aan je soepketting? Radijsjes, sperziebonen of misschien wel een paar spruitjes? Iedereen
maakt een heerlijke ketting, die je thuis
kunt koken en opeten. Gewoon lekker
chillen en worteltjes snoepen mag natuurlijk ook!

FOTO: MENNO RINGNALDA

Na het luisteren naar het verhaal ga je
samen aan de slag. Je maakt een
bestekkroon, zodat iedereen tot echte
keukenprins(es) gekroond kan worden.
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In 2023 onderzoekt de gemeente
opnieuw of hun communicatie begrijpelijk is. Backhuijs: 'Ik verwacht
dat inwoners en ondernemers dan
vinden dat de gemeente begrijpelijker communiceert, onder andere
door de Direct Duidelijk-Deal. Voor
mij en de wethouders is dat echt
belangrijk. Wij willen graag dat
iedereen onze communicatie begrijpt. Zodat iedereen mee kan
doen in Nieuwegein.'

De Digitale Nieuwegeiner
OMKIJKEN
In deze rubriek kijken we terug
naar wat 'toen' in Nieuwegein speelde.
Of hoe Nieuwegein er 'toen' uitzag.

Maart 2007
Een blik op het nog deels in aanbouw zijnde Nieuw
Vreeswijk op een nevelige ochtend in maart.

Tennisvereniging Rijnhuyse
sluit eerste
open jeugdtoernooi
in de regio succesvol af
Onder zeer zonnige condities werd zaterdag 19 maart het Kapsalon van
Doorn Open Jeugdtoernooi bij Tennisvereniging Rijnhuyse afgesloten. Na
twee jaar Corona kon het toernooi eindelijk weer doorgaan en het was direct
een mooie en sportieve week.
De finaledag op zaterdagochtend werd
gestart met een groots Rood Oranje event.
Meedoen aan dit toernooi is bovendien
belangrijker dan winnen en hoogtepunt
daarbij is de uitreiking van het Gouden
Racket. Dit jaar ging het racket naar Kas
Hakkenes voor zijn meest sportieve instelling tijdens het toernooi. Zowel binnen als buiten de baan.
Rood Oranje event
Zaterdagochtend 19 maart genoten ruim

dertig jonge deelnemers van het Rood en
Oranje event, vol met plezier en prestatie.
Terwijl zij aan het zweten waren en hard
hun best deden konden de ouders genieten van een mooie lenteochtend. Daarna
stond de zaterdag in het teken van de finales. Het Jeugdtoernooi stond weer bol
van verrassingen waarbij meedoen altijd
belangrijker is dan winnen.
Gouden Racket
Om de deelnemers zoveel mogelijk te laten tennissen, was gekozen voor een
poulesysteem. Daarbij is zoveel mogelijk
ingedeeld op speelsterkte en op leeftijd.
Plezier en sportiviteit staan voorop.
Daarom is aan het einde van het toernooi
het gouden racket uitgereikt aan de speler die de meest sportieve instelling heeft.
Sportief gedrag, extreme pech, doorzettingsvermogen en plezier op de baan zijn
daarbij de vier aandachtspunten. Het
Gouden racket, gesponsord en gemaakt
door Grondijs schilderwerken, is dit jaar
uitgereikt aan Kas Hakkenes.
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Door Corona vonden er weinig tot
geen evenmenten plaats in
Nieuwegein. Nu alles weer van
start gaat heeft De Digitale Stad
Nieuwegein de evenementenkalender nieuw leven ingeblazen
en ben je weer van harte welkom
om je evenement daarin te laten
opnemen: redactie@pen.nl.
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Robin Poggenwisch en Julia van Weelden
Elke week schrijft een van
de medewerkers van SportID
Nieuwegein een column in De
Digitale Nieuwegeiner. En zoals
dat kán en mág bij een column
kan en mag de medewerker,
zonder een blad voor de mond
te nemen, zijn of haar (al dan niet
gepeperde) mening geven over
dat wat opvalt, blij maakt of juist
irriteert.
In deze achtste column valt de eer te
beurt aan Robin Poggenwisch,
buurtsportcoach Aangepast Sporten:

Sporten en bewegen
draait om plezier hebben!

Misschien kennen jullie ze wel, de
buurtsportcoaches en sportpark
manager van Nieuwegein,
zichtbaar in hun oranje zwarte
trainingspakken en altijd bezig om
iedere inwoner van Nieuwegein te
verleiden om in beweging te
komen. Van 0 tot 100 jaar oud!

'Mijn naam is Robin Poggenwisch en
ik ben inmiddels alweer 5 jaar actief
als buurtsportcoach aangepast
sporten bij SportID Nieuwegein. Sport
heeft altijd een belangrijke rol
gespeeld in mijn leven. Al vanaf jongs
af aan was ik een gedreven
voetballertje en was mijn ultieme
droom om profvoetballer te worden.'
'Deze droom spatte helaas uiteen. In
december 2003 nam ik deel aan een
school zaalvoetbaltoernooi met mijn
middelbare school. Na een erg
ongelukkige val ontstond er een
minuscule bloeding in mijn
ruggenmerg. Hierdoor liep ik een
partiele dwarslaesie op. Tijdens een
intensieve revalidatie periode in de
Hoogstraat te Utrecht kwam ik in
aanraking met het rolstoelbasketbal.
En niet geheel onverdienstelijk. Al
snel werd ik lid van het lokale
rolstoelbasketbalteam en begon ik
competitiewedstrijden te spelen.'
'In 2005 debuteerde ik bij jong oranje
en in 2007 mocht ik bij de heren
debuteren op het Europees
kampioenschap in Wetzlar. Na het
afronden van mijn atheneum besloot
ik om mijn geluk in het buitenland te
beproeven. Door mezelf tijdens
verschillende Europese toernooien in
de kijker gespeeld te hebben had ik al
snel een aantal aanbiedingen op zak.
Het werd een Spaanse club in het
historische stadje Toledo. Inmiddels
zijn we een aantal jaar verder en heb
ik als vaste waarde van het
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Nederlands team aan 8 Europese
kampioenschappen, 2 Wereldkampioenschappen en 1 paralympische spelen deelgenomen.
Verder heb ik gespeeld voor clubs in
Parijs, Hamburg, Istanbul en Metz.
Sporten en bewegen zijn voor mij
meer dan alleen een uitlaatklep. Het
heeft mij echt gevormd tot wie ik nu
ben. Momenteel combineer ik werken
en sporten op hoog niveau. Ook heeft
het een erg belangrijke rol gespeeld
in de acceptatie van mijn beperking.
Op het veld tussen “lotgenoten”
voelde ik mij eventjes weer vrij en
“normaal”. Tijdens mijn revalidatie
stond sporten en bewegen daarom
ook erg centraal. Elke dag deed ik
minimaal een half uur van matig tot
intensief bewegen en maakte ik
kennis met verschillende aangepaste
sporten.'
'Voor mensen met een lichamelijke
beperking of chronische ziekte is
bewegen extra belangrijk. Vaak is dit
ook een stuk minder vanzelfsprekend.
In mijn werk probeer ik iedere
inwoner van Nieuwegein te verleiden
om in beweging te komen. Voor
mensen die niet makkelijk bij het
reguliere aanbod kunnen aansluiten
proberen we een passende oplossing
te vinden in samenwerking met
verschillende sportaanbieders en
andere partners.
Wilt u meer bewegen? Vraagt u
zich dan eerst af wat echt bij u
past? Iets wat u plezier geeft.
Vaak gaan mensen iets doen uit
gemak, bijvoorbeeld omdat ze met
iemand anders kunnen meegaan.
Maar wanneer u iets kiest wat echt
bij uzelf past dan zult u het
makkelijker volhouden. Wees ook
niet te streng en bouw altijd rustig
op. Sporten en bewegen draait
natuurlijk om plezier hebben.

De Digitale Nieuwegeiner
FOTO VAN DE WEEK
Gezien in Facebook. Waarschijnlijk daar geplaatst
door een vlaamstalig medemens, gezien het 'Plooi je
benen'. Zo'n aansporing zou op heel veel plaatsen in
Nieuwegein ook niet misstaan. Want ondanks de
opruimplicht hebben veel Nieuwegeiners daar schijt
aan, hebben ze 'afgeleid door wat dan ook' nèt niet
gezien dat de hond iets dropte of zijn ze van mening
dat zo'n klein keuteltje minder vies is dan zo'n grote
hoop.
Kom op mensen, opruimen van hondenpoep geldt niet
alleen voor bejaarden!

Heb je ook een bijzondere foto in relatie tot
Nieuwegein gezien of gemaakt, stuur 'm naar
redactie@pen.nl.

Gemeenteraad
stelt Harmen Binnema aan
als verkenner
Op voordracht GroenLinks, de grootste partij in Nieuwegein, is Harmen
Binnema aangesteld als verkenner.
Fractievoorzitter Alma Feenstra: 'Wij
zijn de verkiezingen ingegaan met de
slogan ‘Samen Nieuwegein Veranderen’. En daar staan we nog steeds
voor. Wij willen het samen doen. Op
een manier die recht doet aan de verkiezingsuitslag en aan de wensen van
de Nieuwegeiners. En die wensen zijn
soms best uiteenlopend. Dat zien we
terug in de raad die ook mooi divers is
in haar opvattingen. Daarom hebben
wij gezocht naar hulp van buitenaf
voor het komende formatie-proces, iemand die voor iedereen acceptabel
kan zijn'. In die zoektocht is GroenLinks uitgekomen bij de heer Harmen
Binnema.
De heer Binnema is in Nieuwegein bekend van de strategische verkenningen
uit de vorige raadsperiode en van de presentatie die hij op 17 februari hield in
bibliotheek De tweede verdieping over
50 jaar lokale democratie in Nieuwegein.
Daarnaast zat hij in 2018-2019 voor
GroenLinks in de Eerste Kamer en in de
Provinciale Staten van Noord-Holland.
In het dagelijks leven is Binnema universitair docent Bestuur en Beleid aan de
Universiteit Utrecht. Zijn specialiteit daarbij is inwonersparticipatie, lokale democratie en de rol van politieke partijen.

Beloofd is beloofd,
Roy staat
in een prinsessenjurk
voor de klas
Een roze met mintgroene jurk,
een toverstaf en een pruik in
alle kleuren van de regenboog:
het is niet de dagelijkse outfit
van aardrijkskunde docent Roy
Helmerhorst.
Toch stond hij daarmee maandag
de hele dag voor de klas op het
Nieuwegeinse Anna van Rijn College. Zijn outfit noemt hij 'vreselijk'. 'Maar hé, dat geeft niet', zegt
hij. 'Het is voor het goede doel.' Met
de actie willen Roy en zijn leerlingen geld ophalen voor Oekraïne.
Het idee ontstond toen Roy de oorlog in Oekraïne besprak met zijn
mentorklas. 'Ik heb ze gevraagd:
wat kunnen wij doen? Toen kwam
één van mijn leerlingen op dit idee.'
Voor een bepaald bedrag zou Roy
de hele dag les geven als prinses,
spraken ze af.
'Ik dacht gelijk: leuk! Ik ben altijd
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wel in voor dat soort dingen.' Maar
Roy was niet van plan om het voor
een schijntje te doen. Uiteindelijk
kwam de klas zelf met het voorstel
om 1000 euro op te halen. De actie
‘Krijg Roy in een prinsessenjurk’
was al gauw een succes. 'Binnen
twee uur hadden we het benodigde
bedrag opgehaald.' Inmiddels staat
de teller op ruim 5000 euro.
Dat Roy het geld zo snel binnen
kreeg is niet vreemd. De Aardrijkskunde docent heeft dit onder andere te danken aan zijn bekendheid op sociale media. Op platformen als Instagram en TikTok is hij
zeer actief en hij heeft daar een
flinke schare aan volgers verzameld. Vanwege al die vlogs won hij
al eerder de onderwijsprijs en
mocht hij zichzelf Aardrijkskundeleraar van het jaar 2020 noemen.
Onze videograaf Bart van Rooijen
ging vanmorgen eens een kijkje
nemen in de klas en trof daar een
zeer aantrekkelijke Roy aan en
maakte bovenstaand videoverslag.
Geld geven kan nog steed. Kijk hier
maar.
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Dankzij subsidie
van Stichting RCOAK
is Koor Geinse Wijsjes
nog toegankelijker
Muziek raakt iets aan waar dementie
geen vat op heeft. We zingen bekende
liederen die een ieder goed in het gehoor liggen. ‘We zingen 1-2 stemmig,
vooral Nederlandse en Engelse liederen.’
Mensen met dementie zingen net zo
vrolijk mee als hun mantelzorgers,
buurtbewoners en vrijwilligers. Behalve soms wat hulp bij het zoeken
van de juiste bladzijde is het een volstrekt gelijkwaardige activiteit van
alle koorleden. Samen zingen kan bijdragen aan het verminderen van
stress, pijn en angst en zorgt voor een
goede stemming en ontspanning.
Dankzij een royale subsidie van Stichting
RCOAK wordt het koor Geinse Wijsjes
nog toegankelijker. Deelnemers van het
Ontmoetingscentrum mochten al gratis
meezingen en nu kunnen wij externe
zangers nog een korting van 50% op de
contributie bieden. Dit is in deze tijd
geen overbodige luxe, nu alles duurder
wordt. U kunt voor maar € 2,50 per keer
samen zingen met uw naaste.
Helpen als vrijwilliger?
Wil je gratis mee zingen en als vrijwilliger een handje helpen, dan word je met
open armen ontvangen.
Het koor repeteert het hele jaar door elke
donderdag van 14:30 - 15:30 uur onder
pianobegeleiding van een koordirigent in
het Ontmoetingscentrum Nieuwegein op
Fort Vreeswijk 1. Belangstelling? Kom
vrijblijvend een keer meezingen. Wel
graag vooraf aanmelden. De contributie
is nu maar € 10,- per maand, ook als je
samen komt met je naaste. De contributie met de N-pas is per persoon € 5,- per
maand.
Informatie en aanmelding
Voor meer informatie en aanmelding
kunt u contact opnemen met het
Ontmoetingscentrum Nieuwegein,
ocnieuwegein@santepartners.nl,
0620701118 of kijk hier.

Altrecht
locatie Rembrandthage
mogelijke opvanglocatie
Oekraïense
vluchtelingen
De oorlog in Oekraïne heeft een
grote stroom vluchtelingen op
gang gebracht. Nieuwegein is
solidair met de Oekraïense gemeenschap en vindt het vanzelfsprekend om een bijdrage te leveren aan de opvang van de
vluchtelingen uit Oekraïne. Voor
de korte termijn worden er al
vluchtelingen opgevangen in de
Luifelstede in de binnenstad van
Nieuwegein.
Voor de wat langere termijn onderzoekt de gemeente Nieuwegein
momenteel met zorginstelling
Altrecht en projectontwikkelaar
Vorm, die het pand in beheer heeft,
of de zorglocatie aan de Rembrandthage ingezet kan worden
voor het opvangen van Oekraïense
vluchtelingen.
Deze zorglocatie staat nu grotendeels leeg. Na wat aanpassingen
en inrichting zouden in dit pand in
de wijk Galecop ongeveer 120
vluchtelingen, vooral vrouwen en
kinderen, tot ongeveer eind 2022
opgevangen kunnen worden. Vol-

Luifelstede
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gende week wordt hier door het
college een besluit over genomen.
Vanwege deze nieuwe ontwikkeling vindt de gemeente Nieuwegein
het belangrijk de inwoners goed te
informeren. Op maandag 28 maart
werd dan ook een inloop spreekuur gehouden aan de Rembrandthage waarin de bewoners de gelegenheid kregen om vragen te stellen omtrent deze nieuwe ontwikkeling. Was je niet in de gelegenheid
om die dag aanwezig te zijn dan
kun je ook bellen met de wijkcoördinator Fransje van Beek. Dat kan
via telefoonnummer 0625719887.
Eerste opvangplekken
voor Oekraïense vluchtelingen
in gebruik
De eerste Oekraïense vluchtelingen in Nieuwegein hebben tijdelijk
onderdak gevonden in de Luifelstede. De opvangplekken in de
Luifelstede zijn tijdelijk beschikbaar
voor de eerste opvang.
De gemeente Nieuwegein: ‘De
Luifelstede is voor dit moment een
logische keuze, omdat op deze locatie snel opvangplekken klaargemaakt konden worden. Ondertussen zoekt de gemeente naar andere opvanglocaties die beschikbaar zijn voor de langere termijn.’
Deze lijkt nu gevonden te zijn aan
de Rembrandthage.
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Aflevering 61 en slot
Alle afleveringen vind je hier.

Column Willeke Stadtman

‘In tijden van Corona’

'Vorige week kreeg de pandemie ook
al een staartje voor dansleraar Willem
Engel, de voorman van Viruswaarheid.
Hij had net zijn stem op Forum voor
Democratie uitgebracht, toen hij werd
aangehouden wegens verdenking op
opruiing en het verspreiden van
medische desinformatie. Volgens zijn
advocaat, ex-drugscrimineel Jeroen
Pols, zet het regime Rutte de volle
aanval in op critici en oppositie.
Ondertussen een grote mond hebben
over de democratie in Rusland. Een
afschuwelijke voltreffer.'
'Viruswaarheid schuwde het niet om
een verband te leggen tussen de
Coronamaatregelen en de Holocaust,
en Jeroen Pols schuwde het niet om een
uiterst pijnlijke link te leggen met het
publiekelijk monddood maken van een

Afbeelding van Bianca Van Dijk via Pixabay

'Eerlijk gezegd vind ik dat die hele
pandemie wel een beetje als een
nachtkaars uitgaat. De afgelopen twee
jaar kon je geen krant openslaan of je
verdronk in de Coronakolommen, nu is
het ‘graven’ naar zeldzame brokjes
informatie. Dus in die zin ‘trof’ het dat
er op 23 maart nog even flinke ophef
ontstond over de (mogelijke) rol van
Coronaminister De Jonge bij het ritselen
van de mondkapjesdeal door de bende
van Sywert van Lienden. De Tweede
Kamer verkeert in verhoogde staat van
paraatheid, er wordt een debat
aangevraagd: de politiek moet tenslotte
iets te doen hebben nu er niet meer
eindeloos gesoebat kan worden over de
Corona maatregelen.'

'De verrukkelijke tweet van De Jonge
was in ieder geval de opmaat voor een
gesprek met Sywert van Lienden: Je
kunt die Sywert beter inside pissing out
hebben dan outside pissing in. De tweet
is inmiddels een molensteen om de nek
van de Jonge, en de Tweede Kamer
heeft 20 tot de tanden bewapende
fracties klaar staan om er eens flink
over door te zeiken.'
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heel volk en daarmee ook met de
gruwelijkheden die het regime van
Poetin momenteel aanricht in de oorlog
in Oekraïne. Dieper kun je niet zakken.'
'Op 23 maart keerden we na twee
jaar terug naar het ‘oude normaal’.
Nergens klonk een fanfare, nergens ging
de vlag uit. Al was het maar omdat we
inmiddels in een ander ‘nieuw normaal’
zijn beland, dat van een oorlog op ons
eigen continent. Zoals iemand schreef:
de vrede in Europa is 77 jaar geworden.'
'Ik heb geen moment overwogen om
een reeks columns te gaan schrijven met
als titel In tijden van oorlog. Al was het
maar omdat ik niet wil dat het een
reeks wordt.'
Willeke,
wellicht tot gauw!
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Cursussen
(opnieuw) van start
in DE KOM
De lente is officieel begonnen. De natuur zindert van creativiteit en muzikaliteit. Een mooi moment om zelf
ook weer met een nieuwe cursus te beginnen! In maart gaan er in het kunstencentrum van DE KOM enkele (opnieuw) van start. Ook is het mogelijk
om (in overleg met de docent) bij
reeds gestarte cursussen in te stromen.
KOM tekenen en schilderen! (7+)
Maak de kunstenaar in jezelf wakker en
ga aan de slag met verschillende materialen en teken- en schildertechnieken.
Maak je druk (8+): T-shirt of tas
In deze cursus ga je experimenteren met
verschillende druktechnieken. Je gaat
werken met een echte drukpers en verschillende materialen. Er zijn twee opties: in de cursus die in maart van start
gaat bedruk je je eigen tas, in de cursus in
mei bedruk je je eigen T-shirt.
Muziek voor stoere kleuters
Muziek voor stoere kleuters is een cursus
van 5 lessen gericht op ritme in de muziek. In 45 minuten gaan we op een actieve, muzikale ontdekkingsreis.
Muziektuin (4-5 jaar)
Aan de hand van thema’s als dieren, seizoenen en sprookjes wordt er gewerkt
aan de ontwikkeling van gevoel voor
maat en ritme.
Muziektuin (6-8 jaar)
Reeds gestart, maar inloop is mogelijk.
De cursus muziektuin is voor kinderen uit
groep 3 en 4, bevat elementen van algemene muzikale vorming en is een goede
voorbereiding op instrumentale lessen,
het kiezen van een muziekinstrument en
het samenspelen.
KOMcarrousel (5+)
Iedere zaterdagochtend kun je iets leuks
doen in DE KOM. Instrumenten uitproberen (muziek), lekker bewegen op muziek (dans), in een andere rol kruipen en
gekke gezichten trekken (theater) of je
creatief uitleven met je handen (beeldend). Deze gratis lessen beginnen om
10.30 en zijn om 12.00 afgelopen. Kijk
voor meer info op educatie.dekom.nl.

Gebied
rond Winkelcentrum
Muntplein
wordt aangepakt
Het gebied rond winkelcentrum
Muntplein en het winkelcentrum
zelf wordt aangepakt, dit in het
kader van Betere Buurten. Betere Buurten wil de buurt graag
verbeteren samen met bewoners, maar in Coronatijd was het
heel lastig om elkaar te spreken
over bijvoorbeeld de veiligheid,
de leefbaarheid en de gezelligheid in de buurt. Nu alles weer
mogelijk is zit de vaart erin.
Er moet meer groen komen en het
zal er zeker leefbaarder worden.
De eerste schetsen zijn al gemaakt
van een vernieuwd Muntplein in
Batau Noord. Zo is te zien in de
video wat er gaat veranderen in het
gebied van de Versstraat via het
Muntplein naar de loopbrug. De
rest van het ontwerp volgt nog.
Plantvlakken
Op het Muntplein komen verschillende grote plantvakken met bomen en bloeiende planten. Op de
randen kun je heerlijk zitten. De
grote plataan blijft staan. De andere bomen, de lindes, worden
gekapt. Die zijn namelijk niet gezond. In de plantvakken komen
nieuwe bomen.
Kunstwerk
Het granieten kunstwerk in het
midden van het plein blijft staan.
Het kunstwerk werd in juli 2021
nog gwbruikt als gedenkplek voor
Peter R. de Vries. Ok het terras
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van Eetcafé De Vuurtoren zal behouden blijven..
'We hebben de mensen gevraagd
wat ze van het kunstwerk vinden
en de meningen zijn verdeeld. Een
deel vindt het lelijk, maar er zijn
ook mensen die er veel waarde
aan hechten en het kunstwerk echt
bij het Muntplein vinden horen.'
Het kunstwerk komt in een groenvak te staan met allemaal planten
er omheen, zodat het moeilijker is
om erop te klauteren. 'Daar kregen
we veel klachten over: dat dat
gevaarlijk is', zegt Annemarij
Swart, projectleider Betere Buurten.
Speelplek
Voor kinderen komt er een speelplek op het Muntplein waar de allerkleinsten spelen in een klimboompje of op stapstammetjes.
Daarnaast komen er nieuwe
speelplekken bij de Kronenburgflat,
bij de voetbalkooi en bij de Daalderburg.
Fietsen
Fietsparkeren blijft mogelijk op het
Muntplein. In de hoek van de Albert Heijn en in de hoek van de
kaasboer/drogist. Ook in de toekomst mogen bezoekers niet fietsen op het plein. Afstappen moet
bij de poorten.
'Het plan wat er nu ligt voor deze
wijk is nog maar een schets', zegt
wethouder Jan Kuiper. Hij roept
bewoners op om hun reacties, vragen, opmerkingen of aanvullende
ideeën achter te laten op de website van de gemeente.

De Digitale Nieuwegeiner
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Hoe Aiofe Derriks (69)
van politieke
nieuwkomer De Unie
een succes maakte in
Nieuwegein
Een nieuwe partij in Nieuwegein behaalde gisteravond één zetel: De Unie.
Wie zit er achter dit politieke succesverhaal? Het is Aiofe Derriks, zeker
geen onbekende in de politiek. 'De fijne
kneepjes heb ik geleerd van Johan
Remkes.'
Derriks is transgender. Twee jaar geleden
rondde ze haar transformatie af. 'Ik heb
daar nooit een probleem van gemaakt en
ben er altijd open over geweest. Ik ga nu
als vrouw door het leven.' Over een paar
weken wordt ze 70, maar de partij van
Derriks is voor een groot deel gericht op
jongeren. 'Dat we een zetel hebben behaald, verbaast me niet. We hebben een
mooi programma en geweldige jonge
mensen op onze lijst.' Ze kijkt terug op
een mooie verkiezingsavond, waarbij de
NOS een debat organiseerde waar ze aan
meedeed. 'Het ging goed en ik heb me
vooral erg verwonderd over wat er allemaal bij zo’n uitzending komt kijken.'
Over De Unie was nog maar weinig bekend en de website van de partij is maar
moeilijk vindbaar. Toch is er kennelijk een
snaar geraakt in Nieuwegein. Wat is het
geheim? 'Dat we de afgelopen tijd vooral
persoonlijk contact hebben gezocht met
de inwoners. Je kan gaan flyeren, maar
het is beter om het gesprek aan te gaan
met mensen op straat. Ik doe dat bijvoorbeeld als ik mijn drie hondjes uitlaat.'

Remkes
Derriks was in de jaren 70 voorzitter van
de Utrechtse JOVD toen ze oud-minister
Remkes leerde kennen. 'Hij is nu gepokt
en gemazeld in de politiek, maar was toen
nog voorzitter van de landelijke afdeling
van de JOVD. Ik heb van hem geleerd om
te discussiëren, tactisch en geduldig te
zijn en door te bijten als dat nodig is. Daar
ben ik hem nog altijd dankbaar voor.'
Ze werd onder meer lid van Provinciale
Staten in Utrecht en raadslid in Schoonhoven. Daarnaast werkte ze 34 jaar lang
als docent in het middelbaar onderwijs en
was ze buschauffeur. En nu is het tijd voor
een andere politieke koers in Nieuwegein,
vindt Derriks. Een belangrijk speerpunt
van De Unie is het correctief referendum.
Inwoners kunnen daarmee een besluit van
de gemeenteraad ongedaan maken. De
partij is daarnaast voor de komst van een
coffeeshop in Nieuwegein en meer agenten op straat om criminaliteit tegen te
gaan.
Een ander speerpunt is de woningmarkt.
'Er moeten meer betaalbare huizen komen
voor jong en oud en een deel moet geoormerkt worden zodat ze alleen bestemd
zijn voor Nieuwegeiners', vindt Derriks. De
Unie pleit ook voor de terugkeer van de
kermis en festiviteiten ter vermaak en stimulans van de jeugd. Daarnaast moet de
vergadercultuur op de schop, als het aan
de partij ligt. 'Een echt debat is nu vrijwel
onmogelijk.'
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Partij uitbouwen
Derriks gaat nu zelf de gemeenteraad in.
'Wat mij te doen staat is een stevige ondergrond creëren en zorgen dat de partij
een succes wordt. Het streven is om de
volgende verkiezingen nog meer zetels te
behalen.' Dat lokale partijen het goed
hebben gedaan bij de gemeenteraadsverkiezingen verbaast Derriks niet. 'Ik zag
minister Hoekstra deze week nog in een
tv-debat. Er kwam een filmpje voorbij
waarin een burger een probleem aankaartte maar hij ging helemaal niet in op
het persoonlijke verhaal, terwijl juist dat zo
belangrijk is in de lokale politiek.'
Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht

Door Corona vonden er weinig tot
geen evenmenten plaats in
Nieuwegein. Nu alles weer van
start gaat heeft De Digitale Stad
Nieuwegein de evenementenkalender nieuw leven ingeblazen
en ben je weer van harte welkom
om je evenement daarin te laten
opnemen: redactie@pen.nl.

De Digitale Nieuwegeiner
FIETSFOTO VAN DE WEEK
Linda Blankenstein van Nieuwegein Fietst en Clarion
Wegerif van Fietsersbond Nieuwegein vertellen elke
week met één Nieuwegeinse fietsfoto met bijschrift wat
hen bezighoudt of treft.

Linda: ‘Gratis pompen? Als je dat roept, staat er direct
een kilometerslange file voor de pomp. Behalve voor
de mijne. Want ik pomp gratis lucht in mijn banden en
longen en kan dan weer vele kilometers vooruit. Met
mijn woon-werk fietsrit naar Utrecht bespaar ik per
werkdag maar liefst €7,00 aan brandstofkosten! Luchtfietserij? Reken maar uit wat je zelf kan besparen
op benzinekosten-berekenen.nl.’

Eindelijk weer Schipperscafé
bij Museumwerf Vreeswijk

Opschoondag
in Merwestein

Het is zover! We mogen en kunnen
weer! Het maandelijkse Schipperscafé
gaat weer van start! Op vrijdag 25
maart van 15.00 tot 18.00 uur gaan de
deuren van het Theehuys na de lange
Coronastop weer open voor (oud)schippers en vrijwilligers van de
Museumwerf en andere geïnteresseerden voor een gezellig praatje en
een drankje. Kom langs! Opgeven voor
het Schipperscafé is niet nodig.

Zaterdagochtend 19 maart deed
ook Portaal mee aan de Landelijke Opschoondag. Samen met de
bewoners die zich inzetten voor
de wijk, de zogenaamde Buurtkrachten en Gemeente Nieuwegein zorgde Portaal ervoor dat
de wijk Merwestein er nu weer
tiptop uitziet.

Zolang er geen maatregelen worden afgekondigd inzake Corona, wordt het Schipperscafé weer als vanouds elke laatste
vrijdag van de maand gehouden van
15.00 tot 18.00 uur. De locatie is het
Theehuys met het gezellige binnen- en
buitenterras op het terrein van Museumwerf Vreeswijk.
Museumwerf Vreeswijk zit aan de
Wierselaan 113 in Nieuwegein. Parkeren
kan op de parkeerplaats net buiten het
terrein.

Van 10.00 tot 12.00 uur waren de
Buurtkrachten en ook veel kinderen actief de buurt aan het opschonen. De beheerder van Portaal en
de wijkregisseur van de gemeente
Nieuwegein hielpen mee. De laatste had bezems en prikstokken geregeld. Portaal zorgde voor een
tent. Dankzij inzet van de Buurtkrachten zorgde de Jumbo voor de
versnaperingen.
‘We hebben hard gewerkt. De
buurt ziet er weer mooi uit. Het was
fijn om elkaar na zo’n lange tijd van
coronamaatregelen weer te kunnen ontmoeten. Zelfs de wijkagent
kwam even kijken’ aldus Portaal.
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Portaal staat voor
bijdragen aan goed samenleven
We dragen meer dan ooit bij aan
goed samenleven. Dat is onze
missie; daar staan we voor. Voor
leven in leefbare buurten waar
mensen naar elkaar omkijken.
Waar mensen wonen in comfortabele, goed geïsoleerde woningen
waarmee ze hun voetafdruk op
onze aarde verminderen. Waar
een alleenstaande niet in een sociale huurwoning van 100 vierkante
meter woont en een gezin met drie
kinderen in een van 60. Waar mensen zich inzetten voor hun buurt en
voor elkaar maar zelf bepalen hoe.
Waar mensen solidair zijn en gelijkwaardig. En waar huurders,
maatschappelijke- en zorginstellingen, gemeenten en woningcorporaties samenwerken en bijdragen
aan goed samenleven.
Op de website van Portaal lees en
zie je hoe Portaal, samen met anderen, een bijdrage levert. Je vind
er artikelen over de mooie initiatieven die daar uit voortkomen,
maar ook over de dilemma’s die
deze missie met zich meebrengt.
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Reünie
voor geboren en getogen
Jutphanezers
Lange tijd heeft het niet door kunnen
gaan, de reünie voor authentieke bewoners van Jutphaas. Maar, afgelopen
zaterdag werd het startschot gegeven
om het feest van terugblik en herkenning uiteen te zetten aan de pers.
Natuurlijk waren daarbij aanwezig
enkele ‘ouwe rotten’ uit Jutphaas.
De reünie is bestemd voor oud-inwoners
van ’t voormalige dorp dat 50 jaar geleden met Vreeswijk werd samengevoegd
tot Nieuwegein.
‘Met en voor de oud-bewoners boven de
40 jaar is de behoefte groot om elkaar (nog)
eens te ontmoeten. Alle oud-inwoners van
Jutphaas die geboren en gewoond hebben
van voor 1980 zijn daarom welkom om nog
eens terug te blikken op de rijke historie van
het dorp Jutphaas’ aldus een van de organisatoren tegenover onze redactie.
De reünie zal op 26 juni 2022 van 14.00
tot 19.00 uur plaatsvinden in Brasserie
‘De Middenhof’ aan de Duetlaan 1 (Nedereindseweg) in Nieuwegein. Meer informatie over deze unieke reünie en het
bestellen van entreekaarten is te vinden
op de speciale website van dit evenement.
Onze videograaf Jos van Vogelpoel was
aanwezig afgelopen zaterdag, luisterde
en filmde.

FOTO: AREND BLOEMINK
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Burgemeester Frans Backhuijs:

Wéér
de laagste opkomst
in Nieuwegein:
‘Niet stemmen is niet
klagen’
Burgemeester Frans Backhuijs van
Nieuwegein vreesde er al voor. 'Ik
ben bang dat we de 50 procent
weer niet gaan halen', zei hij, nadat
hij zijn eigen stembiljet in de bus
liet glijden. Meer dan de helft van
de kiesgerechtigden in Nieuwegein
stemde uiteindelijk inderdaad niet.
Het opkomstpercentage bij de gemeenteraadsverkiezingen van 42,5
procent is er lager dan ooit en opnieuw het laagste van de provincie
Utrecht.
'Ik heb zelf ook niet gestemd', geeft
een man toe. Hij werkt in de horeca en voor stemmen had hij daarom geen tijd, zegt hij. 'Wij zijn niet
zo stemmerig', zegt een vrouw. Op
de vraag wat dat betekent, legt ze
uit: 'Mijn man en ik stemmen niet,
nooit gedaan ook. Of je nu op de
een of de ander stemt: het maakt
niet zoveel uit.'
Op straat in Nieuwegein zijn de
meningen net zo verdeeld als in
het stemhokje. Terwijl de één aangeeft zich weinig te verdiepen in de
gemeentelijke politiek, vindt de ander het juist belangrijk om zijn of
haar stem uit te brengen. Zo zegt
een vrouw die wél naar de stembus ging: 'Je mag hier stemmen en
als je iets veranderd wilt hebben,
zul je er zelf een bijdrage aan
moeten leveren.'
Politieke onvrede
Een laag opkomstpercentage, daar
kijken ze in Nieuwegein dus niet
van op. Het is al 16 jaar geleden
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dat meer dan de helft van de inwoners die mocht stemmen dat
ook daadwerkelijk deed. Daarna
ging het met de opkomst verder
bergafwaarts. 'Het is een duidelijk
signaal van de bredere onvrede bij
veel mensen over de politiek en
het functioneren van de overheid',
aldus burgemeester Backhuijs.
Hij laat vandaag weten 'teleurgesteld en bezorgd' te zijn over het
lage opkomstpercentage in Nieuwegein. 'Hier speelt mee dat de SP
niet deelnam aan de verkiezingen',
verklaart Backhuijs. Hij oppert dat
vroegere SP-stemmers wellicht zijn
thuisgebleven. Er is wat betreft de
burgemeester 'werk aan de winkel
om het vertrouwen in de politiek en
de overheid terug te winnen'.
De grootste mond
Op straat vragen inwoners zich
hardop af wat de oorzaak is van
het feit dat relatief weinig Nieuwegeiners naar de stembus gaan.
'Het zegt ook wel iets over de politiek, denk ik, dat mensen blijkbaar
niet genoeg reden hebben om te
gaan stemmen', zegt een jongeman die wél stemde. Een vrouw
vult aan: 'Misschien is het niet voldoende zichtbaar wat partijen
doen.'
Eén mening klinkt vaker, onder
zowel de stemmers als de nietstemmers: wie niet stemt, mag ook
niet klagen. 'Vaak zie je dat wie niet stemt, de grootste mond heeft',
zegt een vrouw op een bankje, die
zelf gestemd heeft. De vrouw die
naast haar zit stemt niet, maar
beaamt: 'Als je niet stemt, mag je
ook geen commentaar leveren, dus
dat doe ik ook niet. We nemen het
zoals het komt.'
Met dank aan Annemarie de Wit van RTV Utrecht
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PRENTBRIEFKAART
VAN DE WEEK
Naast het nieuws vind je op De Digitale Stad
Nieuwegein ook veel informatie over het heden en het
verleden van de dorpen Jutphaas en Vreeswijk. Kijk
eens naar de rubriek: Toen & Nu of De Oude PEN en
de Prentbriefkaart van de week.

De kaart in het archief van deze week komt uit 1905.
Gezicht op de Doorslag te Jutphaas uit het
noordoosten; met rechts de IJsselsteinseweg en op de
achtergrond de oliemolen.
De uitgever van de kaart was Nauta en Zn. uit Velsen.
De drukker was hij zelf ook en gedrukt in zwart/wit.

FOTO: HENK VAN KAMPEN SR

Heb jij oude foto’s van dit gebied?
Mail die naar onze redactie.

Demonstratie cello
tijdens KOMcarrousel
Op zaterdag 12 maart was het KOMatelier voor héél even omgetoverd tot
concertzaal voor beginnende muzikanten. Cellodocent Frank Linschoten
gaf samen met zijn leerling Henk van
Kampen een demonstratie. Daarna
mochten de kinderen ook zelf ontdekken hoe het is om op de cello te
spelen.
Ook een keer meedoen met KOMcarrousel (5+)? Iedere zaterdag zijn er tussen
10.30 en 12.00 uur wisselend gratis workshops beeldend, dans, theater en muziek.
Bekijk de planning van de komende
workshops op: educatie.dekom.nl.

Vlag halfstok
ter nagedachtenis
slachtoffers
tramaanslag
18 maart 2019
Vandaag drie jaar geleden vond
in Utrecht een aanslag plaats op
willekeurige reizigers in een
tram op het 24 Oktoberplein in
Utrecht. Een Nieuwegeinse
vrouw uit de wijk Zuilenstein
raakte hierbij zwaargewond. Vier
anderen werden bij de aanslag
gedood.
De aanslag heeft diepe sporen nagelaten bij nabestaanden en direct
betrokkenen. Ter nagedachtenis
aan de slachtoffers van de aanslag
hing vorige week vrijdag de vlag
halfstok voor het Huis van de provincie en de tramremise in Nieuwegein.
Gedeputeerde Schaddelee van de
provincie Utrecht: 'De tramaanslag
schokte ons allemaal, de inwoners
van stad en regio en het hele land.
En ook de collega’s, de betrokken
trambestuurder, verkeersleiders,
trammonteurs, medewerkers cala20

miteitendienst en vele andere collega’s van vervoerder U-OV en het
trambedrijf van de provincie
Utrecht. Iedereen heeft een eigen
onuitwisbare herinnering aan deze
dag. Dat hebben we vandaag herdacht.'
Er waren 150 mensen bij de herdenking aanwezig, waarvan zo’n
50 genodigden. De afgelopen twee
herdenkingen waren kleinschalig
door de Corona-maatregelen. Dit
jaar mocht er publiek bij zijn. 'De
stad heeft behoefte om samen te
herdenken', zei burgemeester Dijksma van Utrecht vanmorgen.
De aanslag werd gepleegd door de
zwaargelovige 37-jarige Gökmen
Tanis. De regio was door de aanslag, die 18 maart 2019 rond 10.40
uur plaatsvond, in rep en roer. Ook
in Nieuwegein was die dag veel
politiebeweging, zowel in de straten als in de lucht. De Moskee aan
de Professor Doctor Hesselaan
werd bewaakt en het ROC aan de
Harmonielaan werd uit voorzorg,
vanwege een verdacht pakketje,
gesloten. Ook scholen werden toen
geadviseerd hun deuren dicht te
houden.
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Koningsdag
wordt weer een ouderwets
oranjefeest
We kunnen weer feest vieren als vanouds met Koningsdag, zo lijkt het.
Voorbereidingen door de Oranjevereniging Vreeswijk zijn al in volle gang.
Op woensdag 27 april kleuren de straten weer oranje in het mooie Vreeswijk!
Zet Koningsdag met krullen in je agenda, maar vergeet ook niet om vroegtijdig je zolder door te spitten voor de
vrijmarkt.
Deelname kramen en activiteiten
Wil je met een kleedje op de vrijmarkt
staan met tweedehands-spullen, dat kan!
In principe is registratie niet nodig en daar
zijn geen kosten aan verbonden, maar als
je een kraam of grondplaats huurt bent je
verzekerd van een plaats op de koningsmarkt. Een inschrijfformulier voor het
huren van een kraam of een grondplaats
kun je aanvragen via koningsdag@invreeswijk.nl. Ook voor overleg of organisatie van activiteiten kun je een e-mail
sturen naar dat e-mailadres.
Grote vrijmarkt
en commerciële markt
door het gehele gebied
Kom de gehele dag langs bij de infokraam, op de hoek van de Dorpsstraat en
de Koninginnelaan, koop hier een kopje
koffie of thee met het enige echte Vreeswijkse puddingbroodje en steun hiermee
de Oranjevereniging en hun activiteiten.
Bakkers opgelet! Schrijf je nu in voor
Heel Vreeswijk Bakt! Een nieuw evenement waarbij huis-, tuin- en keukenbakkers kunnen strijden om de titel ‘Meesterbakker van Vreeswijk’. Bakkers klaar? Het
evenement vindt plaats op het Raadhuisplein van 11.00 tot 14.30 uur. Maak een

heerlijke taart, cake, cupcakes, koekjes of
cakepops. Het mag van alles zijn, als het
maar in het thema ‘Koninklijk Oranje
Boven’ is.
De Ganzenparade in Vreeswijk!
Onder luid tromgeroffel, gefluit en vrolijk
gegak marcheren ze door de straten van
dorp tot stad. Na vele succesvolle jaren te
hebben gelopen in de Efteling, waar ze
onder de naam Pieck-Parade en Ganzenparade optraden, zijn ze weer in Vreeswijk
te bewonderen. Al kwakend flaneren ze
voorbij, iedereen met een lach of in verbijstering achterlatend. De Ganzenparade is
een unieke combinatie tussen mens, dier
en muziek, gebaseerd op de eeuwenoude
traditie van het ganzenhoeden. Speciaal
op koningsdag 2022 trekt de ganzenparade om 12.00 uur, 13.00 uur, 14.00 uur
en 15.00 uur elk geheel uur aan u voorbij.
The Zoo Keeper
Een ietwat excentriek persoon die, samen
met een van zijn dierenvrienden, op pad
is. Hij is de weg helemaal kwijt en zodoende hier in Vreeswijk terecht gekomen.
Tevens moet hij ook nog alle gevaren trotseren die, buiten de poort van de dierentuin, zijn pad kruisen. Dat is geen makkie,
maar gaat dit lukken?
Zingen en swingen De Brulboei
Vijfentwintig jaar geleden was het Nieuwegeins mannenkoor bijna ter ziele. Er
waren geen zangers meer voor het klassieke repertoire, en ook het publiek liet het
afweten. Jo Beukes nam het initiatief voor
een swingend alternatief, een zeemanskoor. Aarzelend stapten wat leden over en
Jo nam zelf de dirigeerstok ter hand. Wat
aarzelend begon, mondde uit in De Brulboei, een zeemanskoor met nog steeds
ruim 60 leden.
Een koor dat moet zingen en swingen!
22

Alleen was dat door corona al bijna twee
jaar niet meer mogelijk, op een paar
weken in het najaar na. Toch zijn alle
leden trouw gebleven aan het koor, en dit
jaar wordt het 25-jarig bestaan uitgebreid
gevierd. Zingen mag nu weer en men
hoopt op Koningsdag te doen waar men
goed in is: optreden voor jongere ouderen
om samen te zingen en te swingen! De
Brulboei zingt dit jaar maar één keer,
maar wel extra lang, van 11:15 tot 12:00
uur op de hoek van de Koninginnelaan en
de Prins Hendriklaan.
Living Statue de vier zusjes
Twaalf jaar geleden stond Sophie als
6-jarig meisje, op Koninginnedag, urenlang stil als levend standbeeld. Dit gaf
veel leuke reacties én een leuk zakcentje.
In de jaren daarna haakten haar drie zusjes (Lieve, Faye en Zonne) aan en hebben
ze met z’n vieren al vele malen succesvol
levend standbeeld gespeeld. Iedere keer
een nieuwe act verzinnen met een daarbij
passende outfit is een uitdaging. De act
bestaat vaak uit verschillende poses. Zodra ze het muntje in het bakje horen vallen, is dit een teken om van positie te veranderen. Inmiddels zijn de meiden niet zo
klein meer, maar vinden ze het nog steeds
leuk een act voor te bereiden voor
Koningsdag. Tussen 12:00 en 15:00 uur
zijn de Vier Zusjes te zien op de Dorpsstraat in Vreeswijk.
Kinderactiviteiten
op de Prins Hendriklaan
Kom langs bij de kinderactiviteiten van de
Oranjevereniging. Er zijn weer leuke spelletjes bedacht. Ook is er weer de ouderwetse grabbelton, je kunt je laten schminken, je haar in laten draaien met mooie
kleurtje katoendraad (dit kost € 1,00 of
€ 2,00, afhankelijk van de lengte van het
haar), kom gezellig langs!
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Hans van de Velden

Open Clubbijeenkomst
bij Rotaryclub Nieuwegein
Het kan niemand in Nieuwegein zijn
ontgaan: de actie Nieuwegein helpt
Oekraïne. In anderhalve week tijd van
eerste idee tot een vrachtwagen vol
hulpgoederen ter waarde van 55.000
euro, onderweg naar het Rode Kruis in
Polen. Een actie van Rotary Nieuwegein, samen met twee andere serviceclubs, Lions Nieuwegein en de Soroptimistclub Utrecht -Nedersticht.
‘Dit is nu een mooi voorbeeld van hoe wij
als Rotary Nieuwegein midden in de
samenleving staan’, zegt voorzitter Hans
van der Velden. ‘Hoe wij door ons netwerk
snel dingen voor elkaar kunnen krijgen.’
Rotary Nieuwegein
Rotary Nieuwegein is onderdeel van een
wereldwijd netwerk en heeft op dit moment negentien enthousiaste en betrokken leden. Onze redactie sprak met vijf
van hen over hun beweegredenen om lid
te worden, over wat het lidmaatschap hun
brengt en wat zij kunnen betekenen voor
de club en de stad. Deze week de voorzitter van Rotaryclub Nieuwegein: Hans van
de Velden.
Hans van der Velden is de huidige voorzitter. ‘De kortst zittende voorzitter aller tijden’, grapt hij. Normaalgesproken wisselt
het voorzitterschap ieder jaar. Door corona was dat ditmaal niet in juni, maar in
september.
Ondernemerschap
Hans is ondernemer. Hij heeft een HR-

consultancybedrijf en een internetbedrijf
op het gebied van opleidingen. Hij is nu
vijf jaar lid van de club. ‘Ik heb zelf een
mailtje gestuurd’, vertelt hij. ‘Ik was benieuwd wat de Rotary precies inhield, en
of het mijn vooroordeel bevestigde: veel
senioriteit en kouwe kak. Tegelijkertijd intrigeerde het me: overal ter wereld zie je
dingen, die gefinancierd zijn door de plaatselijke Rotaryclub. Ik kreeg twee mensen
van de club op bezoek en ben er eens
gaan kijken. En wat bleek: het zijn normale mensen. Ik kom oorspronkelijk uit
Rotterdam, waar de lijfspreuk is ‘niet
lullen maar poetsen.’ Die mentaliteit trof
ik hier ook aan. Het is een heel mooi netwerk, waardoor dingen snel geregeld kunnen worden. We zijn altijd op zoek naar
nieuwe ideeën: het is mijn droom om een
activiteit te organiseren, waardoor we
wereldberoemd worden in Nederland.’
De club komt wekelijks op donderdagavond bij elkaar, van 18.00 – 20.00 uur. Er
wordt samen gegeten. Daarna is er
meestal een interessante lezing. ‘Het lijkt
veel, iedere week’, zegt Hans. ‘Maar voor
mij betekent het een rustpunt in de week.
En het is niet erg als je er niet elke week
kunt zijn.’
De club heeft hem leuke contacten opgeleverd. Hans heeft veel energie te
geven, maar krijgt er ook energie voor
terug. Hij kan zijn talent, het verbinden
van mensen, volop kwijt. ‘Er zit geen
stress in de club. De formele regel is, dat
er niet gesproken wordt over politiek en
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religie. Maar daar wordt, zeker onder mijn
voorzitterschap, ruimdenkend mee omgegaan.’
De laatste jaren is het ledental wat afgenomen, door verhuizingen en natuurlijk
verloop. Door Corona was het lastig, om
nieuwe leden te verwelkomen. Maar daar
komt nu verandering in.
Open Clubbijeenkomst
Op 7 april is iedereen welkom tijdens de
landelijke Week van de Open Clubbijeenkomsten. ‘We zoeken prettige, normale mensen die mee willen doen. Heel
veel mensen onderschatten dat ze een
netwerk hebben, niet iedereen gebruikt
het. Maar met een netwerk kom je zoveel
verder, weet ik vanuit mijn achtergrond.
Dus kom vooral langs en doe mee.’
Wil je meer informatie over de landelijke
Week van de Open Clubbijeenkomsten en
de bijeenkomst bij de Rotaryclub Nieuwegein? Klik dan hier.
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Vreugde bij de spelers van Geinoord nadat Daniel
Kops de beslissende 1-3 heeft aangetekend in Wilnis

Sportief dagboek (21)
Hans van Echtelt schrijft iedere week
zijn ‘Sportief Dagboek’ op De Digitale
Stad Nieuwegein. Hans is een getogen
Vreeswijker en houdt van voetballen,
houdt van sport. Schreef jaren lang
voor het Utrechts Nieuwsblad.
Ieder weekend vind je hem langs de
sportvelden in Nieuwegein, nu voor
De Digitale Stad Nieuwegein en
De Digitale Nieuwegeiner.
Hans van Echtelt: 'Het lijkt erop dat
Daniel Kops hard op weg is topscorer van
de tweede klasse B te worden. Na zijn gelijkmaker in de inhaalwedstrijd dinsdagavond tegen Maarssen schiet de spits van
Geinoord ook drie keer raak in de lastige
uitwedstrijd tegen CSW: zijn zestiende van
het seizoen al weer. Zodoende werd het 1-3
in Wilnis tegen een ploeg die een week eerder nog korte metten had gemaakt met
kampioenskandidaat Maarssen.’

Groenste Event
vindt plaats
in Nieuwegein
Op vrijdag 10 en zaterdag 11 juni
vindt het groenste event van
Nederland plaats. Ditmaal wordt
het gehouden op het terrein van
de Middengaarde aan de Galecopperzoom in Nieuwegein. Hier
kom je dan alles te weten over
voedselbossen en voedseltuinen. De organisatie is in handen
van de Stichting Groener. In de
Middengaarde is een voedselbos
in aanbouw waar alle kennis en
ervaring over voedselbossen en
voedseltuinen samen komt tijdens dit event. Entree: 7,00 euro.
Naast workshops en lezingen, door
pioniers uit de voedselboswereld,
is er De Groene Markt, met prachtige biologische producten. Er
wordt een blotevoetenpad aan-

gelegd om te ervaren hoe de verschillende aardse materialen voelen. Eén veld staat vol met foodtrucks die mooi en goed eten aanbieden. Om het uur wordt er een
wildplukwandeling georganiseerd.
Er zijn diverse standhouders met
innovatieve ideeën rondom het verwerven en aanleggen van voedselbossen. ‘Daarnaast kan er (voor)ingeschreven worden op voedseltuinen overal in het land. Elkaar versterken met wat we al weten en
samen bouwen aan een betere wereld’, is het motto van de organisatie.
Daarnaast is er een boekenpagode
waar elk groen boek te vinden is.
Inclusief een paar bekende schrijvers die wat komen vertellen. Voor
de liefhebbers is er de keuze uit
twee theatervoorstellingen.

‘In Wilnis profiteerde Kops al binnen vijf
minuten van defensief geblunder van CSW
maar vlak na rust maakte de thuisclub verdiend gelijk. Op dat moment leek de ploeg
van trainer Gerrit Plomp rijp van een nederlaag omdat de thuisploeg sterk aandrong en de regie van de wedstrijd overnam. Op dat moment had Geinoord ook
smaakmaker Timo Meerding als wegens
een dijbeenblessure (spierscheuring) moeten vervangen hetgeen de aanvallende kwaliteit behoorlijk aantastte.’
‘Toch liep het goed af voor Geinoord. Waar
CSW geen gebruik maakte van enkele mogelijkheden, met vooral dank aan doelman
Rick van Steijn, sloeg de gewiekste Kops
twee keer toch bij opnieuw aarzelingen in
de Wilnisse defensie. Arbiter Akaya kwam
Geinoord te hulp door felle CSW-protesten
te negeren bij een vermeende handsbal van
Kops. Komende zaterdag staat via de thuiswedstrijd tegen subtopper De Meern opnieuw op Parkhout een mooi duel op het
programma voor Geinoord.’

Fietsexcursie weidevogels
Het is inmiddels volop lente, dus trekken we er heerlijk op uit om te
genieten van de vele vogels die weer aanwezig zijn. Vogelwacht
Utrecht, afdeling Nieuwegein/IJsselstein organiseert daarom op
zaterdag 16 april een fietsexcursie onder leiding van Peter Peek.
Peter neemt ons mee langs de Nedereindse Plas en door de veel
besproken Polder Rijnenburg
Het vertrek is om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de Skipiste aan de
Nedereindse Plas, terug ca. 14.00 uur. Neem wat eten/drinken mee voor
onderweg. Aanmelden: chriskling@vogelwacht-utrecht.nl.
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Iedere week tekent Kim Houtzager (www.keep-in-mind.nl) de Pen-i strip. Ze neemt u mee in haar leven, een wereld vol
verrassingen met zo nu en dan een snufje magie. De strip gaat altijd over Nieuwegeinse gebeurtenissen of over het dagelijks
leven van Kim. Het meisje Pen-i en haar kleine broertje E-than spelen de hoofdrol in de strip, soms bijgestaan door Kim, mensen
uit haar leven en andere Nieuwegeiners.

Kim: ‘Voor veel mensen is het niet de vraag of ze Corona krijgen, maar wanneer. Deze week is mijn huishouden de pineut. Ik gun
het niemand. Hopelijk ben ik snel weer beter!’

Van Bentumfabriek
definitief
gemeentelijk monument
De voormalige staalfabriek Gebr. Van
Bentum op Herenstraat 108 wordt
definitief een gemeentelijk monument.
Dit besloot het college van B&W op 8
maart 2022. Vorig jaar september wees
het college de fabriek aan als voorlopig
gemeentelijk monument.
Herenstraat 108 is in de volksmond bekend als de Van Bentumfabriek: een fabriek waar decennialang stalen constructies en ramen werden gemaakt. De volledige fabriek staat al enige jaren leeg en
is in niet al te goede conditie.
Om de fabriek te behoeden voor verder
verval en mogelijke sloop, hebben is in de
afgelopen periode onderzoek verricht naar
de bouwkundige staat van het pand, de
bouwhistorie en de monumentale waar-

den. Ook vonden gesprekken en locatiebezoeken plaats met de eigenaar van het
voormalige fabrieksgebouw, de ontwikkelaar en de leden van de monumentencommissie.
Industrieel erfgoed
De constructiewerkplaats en stalen ramenfabriek Gebroeders van Bentum werd
in 1948 gebouwd en later meerdere keren
uitgebreid of aangepast. Het college vindt
het gebouw monumentwaardig, onder andere omdat het een tastbare herinnering is
aan de industriële historie langs de
Vaartsche Rijn en de Doorslag, en het
fabrieksgebouw met het getrapte dak
zeldzaam en gaaf is.
Daarbij werd de fabriek in 2013 al aangeduid als potentieel monument in de gemeentelijke cultuurhistorische inventari27

satie. Verder worden in zowel de Omgevingsvisie als de Erfgoedvisie de rijke
geschiedenis van Nieuwegein en het belang van de aanwezigheid van cultureel
erfgoed genoemd als middel om de ruimtelijke kwaliteit te versterken en de betrokkenheid van inwoners bij de stad en
hun gevoel van trots te laten toenemen.
Herbestemming onderzoeken
De monumentale status moet leiden tot
nieuw en passend gebruik waarbij de monumentale waarden behouden blijven.
Omdat de fabriek is gevestigd binnen de
ontwikkellocatie Herenstraat-Kruyderlaan,
zal een keuze voor uiteindelijke herbestemming straks onderdeel zijn van de besluitvorming over dit gebied, die naar verwachting in de tweede helft van dit jaar
plaatsvindt.
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Zo houd je
ongewenste insecten weg

Studenten
op bezoek in City

We hebben een zachte winter gehad
en dat betekent dat we de komende
lente en zomer veel insecten gaan
zien. Er zijn een aantal plekken waar je
insecten liever weghoudt.

Maandag 21 maart zijn 60 studenten van de Universiteit Wageningen op bezoek geweest in
City Nieuwegein. Eerder hebben
zij een college gehad waarin de
nieuwbouwplannen in de binnenstad van Nieuwegein zijn
uitgelegd.

Installeer horren
Als je graag je ramen en deuren openzet
in de lente en zomer, is de kans groot dat
je veel insecten in huis haalt. Door meerdere horren van Unilux te plaatsen zorg
je ervoor dat insecten lekker buiten blijven lopen en vliegen. Zo kunnen ramen
en deuren gewoon openblijven voor die
heerlijk frisse lucht.
Omsingel je planten
Je kunt gedeelten in je tuin blokkeren en
omsingelen voor insecten zonder vleugels. Denk bijvoorbeeld aan mieren, slakken of andere bestjes diet je het liefst ver
weghoudt. Als je het diervriendelijk wilt
aanpakken kun je wat koffiedik uit je
espressomachine rondom je planten
strooien. Een ander idee is om wat azijn
te schenken over je tegels, iets wat veel
insecten een afstotende geur vinden. Als
je het rigoureus aan wilt pakken kun je je
laten adviseren over chemische middel
bij bijvoorbeeld een tuincentrum.
Selecteer je planten zorgvuldig
Wist je dat er een aantal planten zijn die
insecten weghouden vanwege een
bepaalde geur die ze uitstralen? Zo kun
je in je moestuin het beste wat basilicumplantjes, limoengras of knoflook planten.
Je kunt ook een lavendelplant, chrysant
of rozemarijnstruik tussen je planten
zetten. Insecten houden niet van de geur
van deze planten, waardoor ze op natuurlijke wijze wegblijven.

Tijdens hun bezoek aan City kregen ze een rondleiding langs alle
verschillende projecten. De studenten werkten daarna in groepjes
een plan uit. Ze geven daarin advies over mogelijke duurzame oplossingen voor de nieuwbouwplannen. ‘Zo werken we samen aan onze
ambitie om de meest duurzame binnenstad van Nederland te worden’
aldus de gebiedsmanager, en zoals
het er nu naar uitziet gaat het lukken! City Nieuwegein heeft inmiddels de koppositie overgenomen
van Drie Hoefijzers in Breda in de
strijd om de publieksprijs voor de
SKG Award 2022.

De publieksprijs vormt onderdeel
van de SKG Award voor duurzame
gebiedsontwikkeling. Zowel de
publieks- als de juryprijs van de
editie 2022 wordt uitgereikt tijdens
het SKG Jaarcongres in Den Haag.
De online stembus sluit op 25
maart aanstaande.
Stemmen
Uw stem uitbrengen kan via deze
link. Tijdens het SKG Jaarcongres
op 31 maart zal de jury de SKG
Award 2022 uitreiken.
Duurzame binnenstad
City Nieuwegein heeft als ambitie
de meest duurzame binnenstad
van Nederland te worden. Daarom
zijn wij genomineerd voor de publieksprijs van de SKG Award 2022
voor duurzame gebiedsontwikkeling. ‘Daar zijn we trots op. Die prijs
willen we natuurlijk graag in de
wacht slepen. Dat is mooi voor City
en mooi voor Nieuwegein’ aldus de
gebiedsmanager.

De voor- en nadelen van direct mail marketing
Als ondernemer is het van belang dat je geld verdient, dat is natuurlijk niet meer dan logisch. Toch kan het in sommige gevallen
lastig zijn om daadwerkelijk voor inkomsten te zorgen als je een
eigen bedrijf hebt, vooral als je moeite hebt met het vinden van
klanten. Dit kun je voorkomen door je onderneming goed te marketen bij je doelgroep, waarbij je gebruik kunt maken van allerlei
verschillende manieren. Een type marketing dat al lang geleden
heeft aangetoond dat het goed werkt, is direct mailing. Hier zitten
namelijk veel voordelen aan verbonden, al moet je uiteraard ook
rekening houden met de nadelen van direct mail marketing.
De voordelen van direct mail marketing
Er zijn nogal wat voordelen als het gaat om direct mail marketing. De
eerste hiervan is dat het een veel meer gerichte benadering van adverteren kan zijn. Bedrijven kunnen mailinglijsten kopen of ontwikkelen
(verder lezen)
28

De Digitale Nieuwegeiner

KENNISMAKINGSDAGEN
ZATERDAG 26 MAART
& ZATERDAG 9 APRIL
KOM JIJ LANGS?

DOWN UNDER | Ravensewetering 1, 3439 ZZ Nieuwegein | 030 - 287 7777 | www.downunder.nl
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WAT GROEIT
OF LEEFT DAAR IN NIEUWEGEIN?
Vraag je je wel eens af wat dat nu weer voor plant of onkruid is in Nieuwegein?
Of wat dat voor een paddenstoel is? Of wat daar kruipt of vliegt?
De Nieuwegeinse natuurliefhebber Udo Tenge beschrijft iedere week een
plantje, zwammetje of beestje dat je ergens kunt tegenkomen.
Udo heeft ook een eigen website.

Udo: 'Vorige week was, niet voor het eerst, een viltvlekzandbij te zien.
Deze keer een bijtje (roodgatje heet het) dat er sterk op lijkt, wat minder sterk
gekleurd op het borststuk en met vage haarbandjes op het achterlijf i.p.v.
viltvlekken, maar toch.'
'Ze zijn beiden al in het vroege voorjaar te zien, dus je moet echt door de
knieën als ze op een laag bij de grondse paardenbloem zitten te schransen.
En dan is er nog dat rode gatje. Achterop het achterlijf, nog net niet helemaal
er onder, zit een miniem veegje rossig haar. Dat veegje maakt het een
roodgatje en is vaak gewoon niet te zien, van bovenaf helemáál niet. Dus mocht u binnenkort zo'n bijtje zien, dan is het een roodgatje
òf een viltvlekzandbij. Is dat niet genoeg voor u, dan zult u door de knieën moeten. Als het bijtje ondertussen niet weggevlogen is.

Prinses Beatrixsluis
organiseert
bewonersbijeenkomst
De wijkkrant
voor Batau-Noord is weer uit
De wijkkrant voor de bewoners in
Batau-Noord is weer uit. Mocht je hem
gemist hebben, kwijtgeraakt zijn of
gewoon even op je computerscherm
willen lezen, de wijkkrant van je buurt
staat ook altijd on-line. Je vindt hier
overigens al het verdere nieuws
over je wijk.
In de wijkkrant lees je allerlei leuke berichten over uw omgeving. Soms kan niet
alles in de krant en zal het Wijknetwerk
deze berichten plaatsen op de Facebookpagina voor Batau Noord. ‘Schrijf je als
lezer ook een keertje mee aan jouw krant?
Je berichten zijn van harte welkom op
wijkkrantbataunoord@live.nl.’
In de wijkkrant van maart 2022 vind je
veel zaken aangaande je leefomgeving,
nieuws van het wijknetwerk en nog veel
meer. Klik hier om de wijkkrant te downloaden. Handig toch? Veel lees plezier.
En… hij is er niet alleen voor de wijkbewoners, ook anderen mogen hem lezen.

Rijkswaterstaat en Sas van
Vreeswijk organiseren op 7 april
van 16.00 tot 18.00 uur een bijeenkomst ‘Prinses Beatrixsluis
draait door’. Doel is vooral om
contact te houden na de jaren
van de aanleg van de 3e kolk en
om vooruit te blikken op komende onderhoudswerkzaamheden.
Aanmelding is verplicht.
Ook al is de 3e sluiskolk al geruime
tijd af en open, dat betekent nog
niet dat er niet meer wordt gewerkt.
Er zijn nog wat bijzondere klussen
te doen en het beheer en onderhoud is nooit klaar. Rijkswaterstaat
en bouwcombinatie Sas van
Vreeswijk vertellen omwonenden
graag wat deze fase precies inhoudt en hoe het nu gaat op de
Prinses Beatrixsluis. Na twee online bijeenkomsten, kan deze bijeenkomst gelukkig weer fysiek op
de sluis worden gehouden.
Een bespreekpunt zijn de aanstaande werkzaamheden aan de
langzaamverkeersbrug. Ook is er
gelegenheid voor een rondleiding.
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Praktische informatie
• Voor het bijwonen van de bijeenkomst geldt een minimum
leeftijd van 18 jaar.
• Het terrein is toegankelijk voor
mensen met een rolstoel. De
rondleiding echter niet i.v.m. trappen (heftoren).
• Er is beperkte parkeergelegenheid op het terrein voor 15 auto’s.
De bijeenkomst is bedoeld voor
mensen uit de buurt, het is fijn als
je lopend of met de fiets kunt
komen.
• Bij de rondleiding is er veiligheidskleding nodig (helm, fluoriserend vest en veiligheidsschoenen).
Deze zijn beschikbaar op de sluis
en kunnen tijdelijk worden uitgeleend.
Vooraf aanmelden is verplicht en
kan tot en met uiterlijk 31 maart via
het e-mailadres contact.sasvanvreeswijk@gmail.com, o.v.v. je
naam, e-mailadres en telefoonnummer. Na aanmelding ontvang
je een bevestiging. Zonder aanmelding is het niet mogelijk om
deel te nemen. Er is beperkt
plaats. Vol is vol.
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Schrijfster Heleen van den Hoven
woont al ruim dertig jaar in
Nieuwegein. Onlangs kwam haar
derde boek Het Tango algoritme uit.
Toen haar kinderen nog klein waren,
schreef Heleen De Troonladder en
Losse tanden, enkele kinderboeken
die spelen in de wijk Zuilenstein. Deze
boeken zijn via onze webshop te koop.
Voor de lezers van De Digitale Stad
Nieuwegein tekent ze wekelijks haar
spinsels op met haar schrijverspen.

Reinhuizen CS
Deze keer deel negenvan het vervolgverhaal over Reinhuizen CS, waarin
een bruidspaar een rol speelt.
Voorgaande aflevering over
Reinhuizen CS kun je hier lezen.
In de vorige aflevering bezocht Saar de
bieb, waar ze sprak met schimmige
bezoekers, die uit de boeken leken te
komen. Deze week: ‘Ontmoeting met
schimmen van lezers.’
Al geniet ik van de avond met Adriaan
van Dis, en ben ik gefascineerd door dat
deel van het publiek dat in de boeken lijkt
te wonen, ik was gekomen om iets meer
te weten over kasteel Rijnhuizen en zijn
voormalige bewoners, en vooral over
Anna van Rijn.
Na het slotapplaus wend ik me snel
weer tot een van de boekbewoners.

‘Gaat u straks weer hetzelfde boek in?’
vraag ik de vrouw die uit De wandelaar
was geklommen.
‘Misschien,’ zegt ze. ‘Maar het kan ook
wel zijn dat ik KliFi induik, dat klonk ook
erg interessant.’
Het brengt me op een idee. ‘Als u in
een boek bent, ontmoet u dan ook de
personages?
Ze knikt enthousiast. ‘Zeker, maar het
hangt wel van het boek af of je dat moet
doen. Blauwbaard kan ik je afraden. En
sommige heren in liefdesromans zijn wel
erg overdreven aardig, die vertrouw je
dan ook niet, hè, als ervaren lezer.’
‘Ik ben eigenlijk op zoek naar Anna van
Rijn, van toen ze nog jong was.’
‘Anna van Rijn?’ een andere lezeres
luistert mee met ons gesprek. ‘Die heb ik
wel eens gezien. In de sectie met boeken
over Nieuwegein.’
Ik pak mijn telefoon en zoek de
tekening die ik had gemaakt van de
vrouw in het theehuis.
‘Ja, daar leek ze wel op.’
‘Was er ook een man in dat boek?
Haar echtgenoot?’ Ik laat een schets zien
van zijn hoofd met de hoed vol pluimen.
‘Er was wel een echtgenoot,’ zegt de
lezeres, ‘maar die leek absoluut niet op
die jongeman. Ze trouwde vrij oud, voor
die tijd dan. Misschien is dit wel een
vroegere vlam van haar.’
‘Ik heb haar gezien,’ zeg ik, ‘bij het
31

theehuisje. Maar de kleding klopt niet met
haar tijd.’
De twee lezeressen vinden zoiets
absoluut niet vreemd.
‘Als ik me nu ergens zou vertonen, zou
ik gewoon kiezen wat het lekkerste zat,’
zegt de vrouw die een luchtige zomerjurk
draagt.
‘Of wat me het meest flatteerde,’ zegt
de ander, gekleed in een japon met korte
pofmouwen en een hoge taillelijn die
nogal historisch aandoet.
‘Hoe lang zit u al in een boek?’ vraag
ik.
‘Oh, dat weet ik niet meer. Ik ben
begonnen met de eerste uitgave van
Oliver en daarna ben ik de tijd vergeten.
Deze jurk komt geloof ik uit Josephine,
een boek over een liefje van Napoleon.’
Sinds ik werk bij Reinhuizen CS wordt
mijn wereld steeds vreemder, bedenk ik
wanneer ik een halfuur later op mijn fiets
stap. Twee keer moet ik niezen
onderweg, zo stoffig is de atmosfeer. Dat
is vast het Saharazand dat de weerman
aankondigde. Ik vraag me af of de
conferentie in het kasteel goed is
verlopen. Ze zouden gaan praten over
een djinn, ook een fenomeen dat
rechtstreeks uit het zuiden of zuidoosten
lijkt aan te komen
Wordt vervolgd.

De Digitale Nieuwegeiner

32

De Digitale Nieuwegeiner
Anna van Rijn-penning
voor Hidde van der Kluit
Op maandag 21 maart 2022 ontving
Hidde van der Kluit de Anna van Rijnpenning uit handen van burgemeester
Frans Backhuijs. Hij krijgt de penning
wegens zijn verdiensten voor de Nieuwegeinse gemeenschap op het terrein
van historie en erfgoed. Hij was lid van
de stuurgroep 50 jaar Nieuwegein en
werkte mee aan een aantal activiteiten
ter gelegenheid van dat jubileum.

Museumwerf Vreeswijk
De museumwerf Vreeswijk en de Historische Kring Nieuwegein werken sinds
2014 samen. De heer Jack Gondel, directeur van Museum Vreeswijk vertelt: 'De
heer Van der Kluit heeft deze samenwerking een grote impuls gegeven door zijn
enthousiasme en persoonlijke kwaliteiten.
Hij ziet kansen en is in staat om iets negatiefs naar het positieve om te buigen. Hij
heeft waardering voor alle betrokkenen en
motiveert hen door te zien wat de bijdrage
van eenieder is'.
Stichting Poldermolen Nieuwegein
De stichting kent de heer Van der Kluit
vanaf het moment dat de werkgroep
'Maak de Oudegeinse molen weer maalvaardig' met haar werkzaamheden startte
in 2015. Vanaf het begin heeft Hidde de
werkgroep gesteund.
De laatste jaren begint het overleg tussen
partners van het Natuurkwartier vastere
vormen aan te nemen. Leny Smit, voorzitter van Stichting Poldermolen Nieuwegein
vertelt: 'De heer Van der Kluit valt in dit
overleg op door zijn constructieve en enthousiaste houding ten aanzien van de
Natuurkwartierontwikkelingen; hij heeft de
eigenschap om positief en verbindend
samen te werken met diverse partijen in
de gemeente'.
VrijwilligersHuis Nieuwegein
'In zijn rol als lid van de adviesraad is de
heer Hidde van der Kluit essentieel geweest voor de ontwikkeling van het VrijwilligersHuis', aldus Peter Bakker, Coördinator VrijwilligersHuis Nieuwegein. 'Tot
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Historische Kring
In 2016 werd de heer Hidde van der Kluit
voorzitter van de Historische Kring Nieuwegein (HKN). Hij heeft zich ingezet om
geschiedenis en erfgoed van Nieuwegein
voor een groter publiek toegankelijk te
maken. Hij heeft bestaande samenwerkingsverbanden geïntensiveerd en actief
verbinding gezocht met organisaties binnen en buiten het gebruikelijke speelveld
van erfgoed.

vandaag de dag, zelf na het vertrekken
van de complete adviesraad, is Hidde de
persoon die het VrijwillígersHuis adviseert,
ondersteunt en praktische hulp biedt, iets
waar wij hem voor eeuwig dankbaar zullen
zijn.'
Fietsersbond Nieuwegein
Hidde is sinds 2010 lid van de Fietsersbond en heeft vanaf 2016 binnen de afdeling op verschillende manieren actief bijgedragen aan een fietsvriendelijker Nieuwegein. Hij heeft in 2016 en 2017 een rol
gespeeld bij de totstandkoming van Fietsnet Nieuwegein, het metro-fietsbewegwijzeringssysteem, met 5000 gekleurde
stickers om lantaarnpalen. Ook heeft hij
route-H geadopteerd en zorgt dat de groene stickers tiptop in orde zijn. 'Hij is dan
ook een echte fietsinfluencer op de
achtergrond!', aldus Clarion Wegerif,
voorzitter van de Fietsersbond Nieuwegein.
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Scoutinglandgoed Zeewolde
Scoutinglandgoed Zeewolde is een plek
waar met name jeugd en jongeren, met en
zonder beperking, een avontuur in de natuur kunnen beleven en zo zichzelf kunnen ontwikkelen. Peter Messerschmidt, directeur van Schoutinglandgoed Zeewolde
vertelt: 'Op het Scoutinglandgoed hebben
we de afgelopen jaar hard gewerkt aan
het realiseren van het Avonturenhuis. Dit
is een gebouw met 82 bedden, centrale
keuken en speelruimtes waar met name
de jongste kinderen hun avontuur kunnen
beleven. En uiteraard moet in een dergelijk gebouw stoelen, banken, tafels, keukenspullen komen. Hidde heeft ons daar
fantastisch mee geholpen door in zijn netwerk bedrijven te benaderen om deze
spullen te geven.'
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Ondernemer
krijgt gelijk
van de rechter
Nieuwegein
mag geen uitvoering
geven aan een gesloten
koopovereenkomst met
Shell Nederland

Auto Muntstad genomineerd
voor verkiezing beste
leerbedrijf 2022 in de sector
Mobiliteit
Auto Muntstad, met onder andere een
vestiging in Nieuwegein, is één van de
tien genomineerden ‘beste leerbedrijf’
voor mbo-studenten in de sector Mobiliteit. Dit is op 21 maart door het
SBB bekend gemaakt.
Mbo-studenten volgen het praktijkgedeelte van hun opleiding bij een door SBB
erkend leerbedrijf. Erkende leerbedrijven
zijn een schoolvoorbeeld voor de branche. Door studenten te helpen opleiden,
leveren zij een belangrijke bijdrage aan
de toekomst van het vakmanschap.
Auto Muntstad leidt al decennia lang
mbo-studenten op. Op de werkvloer van
het bedrijf leren ze praktische en sociale
vaardigheden. Roland Schroder, bedrijfstrainer bij Muntstad is blij verrast met de
nominatie: ‘Wij vinden het belangrijk dat
studenten bij ons leren in de praktijk omdat
zij de toekomst zijn voor ons bedrijf en dus
voor de automotive branche.’
Ambassadeursgala
Maandag 16 mei organiseren de MBO
Raad en SBB het Ambassadeursgala. Dan
kiest een jury de beste mbo-student van
Nederland. Tevens worden op dat evenement ook de landelijke winnaars van de
verkiezing beste leerbedrijf en beste
praktijkopleider bekendgemaakt. Zij mogen zich een jaar lang Beste Leerbedrijf
of Beste Praktijkopleider van Nederland
noemen.
Met de verkiezing vragen het ministerie
van OCW en SBB aandacht voor de
250.000 erkende leerbedrijven en de ruim
300.000 praktijkopleiders. Door hun inzet
kunnen mbo-studenten de praktijkervaring opdoen die ze hard nodig hebben.

De gemeente Nieuwegein mag
geen uitvoering geven aan een
gesloten onderhandse koopovereenkomst met Shell Nederland betreffende kavel A2 op het
bedrijvenpark ‘Het Klooster’ in
Nieuwegein, aldus de voorzieningenrechter van de rechtbank
Midden-Nederland, locatie
Utrecht. De zaak werd aangespannen door een gedupeerde
lokale ondernemer.
Wat speelde zich af
tussen partijen?
Op 25 november 2020 is een onderhandse koopovereenkomst tot
stand gekomen tussen de Gemeente Nieuwegein en Shell Nederland
met betrekking tot kavel A2 op het
bedrijvenpark ‘Het Klooster.’ In
combinatie met de verkoop van de
kavel aan Shell Nederland is de
Gemeente Nieuwegein met Shell
Nederland overeengekomen dat
twee LPG-punten van Shell Nederland op twee andere locaties binnen Nieuwegein zullen worden
verwijderd.
Op vrijdag 18 maart 2022 heeft de
voorzieningenrechter deze handelwijze van de gemeente Nieuwegein
ontoelaatbaar geacht. Volgens de
voorzieningenrechter blijkt onvoldoende dat de gemeente Nieuwegein de belangen van, onder meer
een lokale ondernemer heeft betrokken bij haar besluitvorming. Er
is sprake van een schending van
het gelijkheidsbeginsel.

Voor het bieden van gelijke kansen
had de gemeente Nieuwegein immers een selectieprocedure moeten organiseren en had zij om
gelijke kansen voor de burgers te
realiseren een passende mate van
openbaarheid moeten verzekeren
met betrekking tot de beschikbaarheid van de kavels, de selectieprocedure, het tijdschema en
ook de toe te passen selectiecriteria.
Door de voorzieningenrechter is
vastgesteld dat gemeente Nieuwegein niet op deze manier heeft
gehandeld. Zij heeft een onderhandse overeenkomst gesloten
met Shell. Dit terwijl zij redelijkerwijs kon verwachten dat in ieder
geval een lokale ondernemer ook
interesse had om net als Shell
Nederland een benzinestation te
exploiteren. De gemeente Nieuwegein zette met haar handelwijze de
lokale ondernemer ten onterechte
buitenspel.
Reactie ondernemer
Het recht ‘heeft gezegevierd’, vindt
hij, maar de vrees bestaat bij de
lokale ondernemer dat de gemeente Nieuwegein hem ook na de uitspraak van de voorzieningenrechter niet dezelfde kansen zal bieden
als de multinational Shell. De gemeente Nieuwegein en Shell Nederland lijken uit te zijn op langdurige en kostbare juridische procedures. Iedere vorm van bemiddeling is tot nu toe zonder motivering afgewezen.
De lokale ondernemer is strijdlustig en zal aandringen op een
onafhankelijk integriteitsonderzoek. Volgens de lokale ondernemer moet voorkomen worden dat
ook andere kleine lokale ondernemers het nakijken hebben en grote
multinationals ten onrechte worden voorgetrokken.

Reactie gemeente Nieuwegein op de uitspraak
‘In een uitspraak van 18 maart 2022 heeft de kort geding rechter van de
rechtbank Utrecht bepaald, dat de gemeente Nieuwegein voorlopig
geen uitvoering mag geven aan een met Shell gesloten koopovereenkomst voor een perceel op bedrijventerrein het Klooster te Nieuwegein.‘
‘De rechter heeft geoordeeld dat de gemeente pas tot verkoop over mag
gaan, nadat aan het publiek een bekendmaking is gedaan. Dit nadere
vormvoorschrift is gebaseerd op een uitspraak van de Hoge Raad van
na het sluiten van de koopovereenkomst. De gemeente bestudeert de
uitspraak op dit moment.’
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Expositie
Coulissen:
de wereld achter het toneel
van Sasja Bork in DE KOM
Kunstenares Sasja Bork exposeert met
‘Coulissen: de wereld achter het
toneel’ in DE KOM. Sasja Bork schildert al 25 jaar. Ze is opgeleid aan de
Academie Minerva te Groningen. Ze
woont in Utrecht en heeft daar ook
haar atelier. Daarnaast heeft ze een
schilderschool in Nieuwegein.
‘Als ik een thema ontdek dat me boeit,
maak ik daarvan een serie schilderijen. De
laatste tijd ben ik geïnspireerd door de theaterwereld en vooral door de acteurs voor
en na de show. In de coulissen zijn ze zichzelf en dat moment wil ik vangen. Ik werk in
de comedyclub van mijn vriend en bij het
Utrecht International Comedy Festival en
daar valt het me altijd op dat comedians of
spelers in het algemeen een transitie doormaken van off-stage naar on-stage en weer
terug na de show. Toen de zalen dicht
moesten, de club gesloten en het festival
online ging, ben ik volle zalen gaan schilderen. Omdat ik dat zo miste. Niet van op het
toneel – ik ben niet zo’n held – maar juist
vanuit de coulissen’ aldus Sasja Bork.
De serie ‘Coulissen: de wereld achter het
toneel’ is natuurlijk uitermate geschikt
voor een locatie als DE KOM. Deze is tot
en met eind april vrij te bezichtigen.

Van links naar rechts: Sem van Schaik, Jo-Ann van Hillo,
Jari van Bommel, Romée Roussey, Stijn Terhaar, Tanisha Baars
en trainer Barry van Bommel

Zes kanjers van DeMix
geselecteerd
voor EK jiu-jitsu
Woensdag 30 maart vertrekken
maar liefst 6 sporters van de
Nieuwegeinse club De Mix naar
Heraklion op Kreta in Griekenland. De sporters zitten in de selectie van de Judo Bond Nederland (JBN) om Nederland te
vertegenwoordigen.
Regerend Wereldkampioen
Romée Roussey komt uit bij de
junioren -21 jaar en onder de 57kg.
Tanisha Baars, de nummer 3 van
het EK van vorig jaar, komt eveneens uit bij de junioren maar dan in
de klasse tot 63kg.
Duo’s
Het heren duo Jari van Bommel &
Sem van Schaik zullen tijdens dit
EK in Griekenland uitkomen bij de
aspiranten onder de 18 jaar, de
nummer 5 van het vorige EK gaan
nu voor een podiumplaats.
Het duo Stijn Terhaar en Jo-Ann
van Hillo komen ook in actie maar
dan bij de duo mix onder de 18
jaar.
Trainer Barry van Bommel tegenover onze redactie: ‘Saillant detail
is dat eigenlijk de duo’s eigenlijk
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ook gekwalificeerd waren voor het
fighting, maar omdat dit agenda
technisch (2 categorieën op 1 dag)
niet haalbaar was is er gekozen
om 1 categorie te draaien.’
Van Bommel: ‘Doordat het voor de
JBN een duur jaar is wordt van
deze sporters een grote eigen bijdrage verwacht zeker met eventueel een WK in Abu Dhabi in
november voor de deur. Deze
atleten zijn dan natuurlijk hard op
weg om wat sponsoren te vinden.
Inmiddels kunnen we de atleten
ook vinden op talent boek van de
Yvonne van Gennip talent fonds.
Misschien dat er nu bedrijven zijn
die hierin wat voor ons kunnen
betekenen.’
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Ruud Schenk (EQUANS) en Aart Jan Verdoold
(Dunavast) ondertekenen contract

Dunavast en EQUANS
voorzien Foodcourt
van elektrische laadpunten
Dunavast en EQUANS gaan een samenwerking aan voor het Foodcourt
A27 bij Nieuwegein. Op deze strategische locatie, gelegen op bedrijventerrein Het Klooster, wordt een viertal
horeca units gerealiseerd met in totaal ca. 2.300 m2 bruto vloeroppervlakte en ruim 200 parkeerplaatsen.
EQUANS gaat op het parkeerterrein de
laadpunten plaatsen en exploiteren.
Het gaat in totaal om 8 DC snelladers
en 8 AC laadpalen.
Duurzame ambitie
Volgens Coen Sterk, investment manager
bij Dunavast, hebben alle beoogde gebruikers van het Foodcourt een duurzame
ambitie met betrekking tot gezondheid,
productie van voeding, afvalverwerking
en minimalisatie van het aantal logistieke bewegingen. 'In het ontwerp is rekening gehouden met het gebruik van circulaire materialen, de meest energiezuinige
verlichting en op het terrein zullen veel
groenelementen worden toegepast. Door de
samenwerking met EQUANS voegen we
daar nu 16 laadpunten aan toe. Een welkome aanvulling voor de bezoekers met een
elektrische auto.'
Eat & Charge
Ralph van Moorsel, directeur E-mobility
bij EQUANS: 'We bieden al slimme laadoplossingen in verschillende grote steden,
maar dit doen we ook steeds vaker bij private en semi-publieke klanten. Een project
als Foodcourt Nieuwegein sluit aan op onze
ambitie om samen met onze partners te
werken aan een duurzaam bereikbaar Nederland. We helpen hiermee e-rijders op
doorreis hun eindbestemming te bereiken.”
De bouw van het project is inmiddels van
start gegaan, de oplevering staat gepland
voor het einde van 2022.

De Avondvierdaagse
gaat door
In 2022 wordt de Avondvierdaagse voor de 46ste keer gehouden.
De Avondvierdaagse is het
grootste wandelevenement in de
gemeente, in 2019 deden ruim
2.100 wandelaars mee. Vanwege
Corona kon het evenement niet
worden gehouden in 2020 en
2021.
Om de Avondvierdaagse als evenement voor de toekomst te behouden is de organisatie op zoek
naar enthousiaste vrijwilligers. Momenteel wordt de Avondvierdaagse
georganiseerd door een twintigtal
vrijwilligers die dit unieke wandelevenement niet verloren willen laten gaan voor de inwoners van de
gemeente Nieuwegein. Heb jij zin
om mee te helpen? Stuur dan een
mail naar
a4dnieuwegein@hotmail.com.
Editie 2022
De Avondvierdaagse wordt dit jaar
gehouden van maandag 16 tot en
met donderdag 19 mei. Deelnemers kunnen ervoor kiezen om de
5, 10 of 15 kilometer te wandelen.
Om de drukte op de routes van de
5 kilometer te verminderen vraagt
de organisatie vriendelijk om kinderen vanaf 9 jaar en ouder in te
schrijven voor de 10 kilometer.
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Vertrektijden
Op maandag tot en met woensdag
vertrekt de 5 kilometer om 17.45
uur, de 10 en 15 kilometer vertrekt
om 18.00 uur. Op donderdag, de
laatste dag van het wandelevenement in Nieuwegein, vertrekken de
5 en 10 kilometer om 19.30 uur. De
15 kilometer vertrekt op donderdag
om 18.00 uur.
Inschrijven
Inschrijven kan bij sportcomplex
Merwestein op de volgende dagen.
• Dinsdag 12 april 2022 van 19.00
tot 21.30 uur.
• Zaterdag 14 mei 2022 van 13.00
tot 15.00 uur.
De mogelijkheid tot na-inschrijving is komen te vervallen!
De kosten voor deelname bedragen € 5,50 per persoon, inclusief
medaille.
Oproep aan ouders
en begeleiders
Begeleidt u een kind of kinderen tijdens de Avondvierdaagse, dan is
het belangrijk dat u zichzelf ook inschrijft. U bent dan tevens verzekerd als u onderweg iets mocht
overkomen! Ook als u niet alle
avonden meeloopt of geen medaille wilt. En... hoe meer betalende
deelnemers meedoen, hoe meer
muziekkorpsen er kunnen worden
ingehuurd voor de feestelijke, laatste avond!

FOTO: ROEL ZUIDHOF
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Maurits Favier van de Willem Alexander school met de gewonnen grote beker

Maurits
is de Nieuwegeinse
Voorleeskampioen
Maurits Favier is de Nieuwegeinse
voorleeskampioen van dit jaar. Woensdag vond in de theaterzaal van het
Anna van Rijn College de Nieuwegeinse finale plaats. Maurits mag nu door
naar de provinciale finale van de
Nationale Voorleeswedstrijd.
Van 2 april t/m 10 mei zijn in alle twaalf de
provincies de finales! Wie worden de provinciale voorleeskampioenen? De twaalf
provinciewinnaars komen naar de landelij-

ke finale op 25 mei om te strijden voor de
titel De Nationale Voorleeskampioen
2022.
Maurits uit groep acht van de Willem
Alexander las voor uit het boek ‘Lampje’
van Annet Schaap en won met zijn mooie
voordracht van tien andere voorlezers. Uit
het juryoordeel: ‘Het verhaal van Maurits
was voor ons gevoel zo voorbij. We werden helemaal meegenomen’.
Bibliotheek De tweede verdieping organiseert elk jaar de Nieuwegeinse ronde van
de voorleeswedstrijd om aan kinderen te

laten zien dat lezen leuk en waardevol is.
De Nationale Voorleeswedstrijd is de
spannendste leesbevorderingscampagne
voor groep 7 en 8.
Kinderen nemen het tegen elkaar op in
verschillende wedstrijdrondes. Kinderen
leren hierbij veel van elkaar en het wedstrijdelement is heel aansprekend. De
plezierige spanning én het enthousiasme
van de supporters maken de wedstrijd onvergetelijk voor leerlingen, zo ook afgelopen woensdag in de bibliotheek De
tweede verdieping.

Vier de Lente
Extra activiteiten
op de Buurtpleinen

Lente-twist
Alle activiteiten staan in het teken van de
lente. Van der Veeken: 'Denk aan een
lente-quiz of een speciale lente-bingo. Maar
we gaan ook lekker samen eten tijdens een
hightea of Paasbrunch.'

In Nieuwegein wordt er de komende
tijd weer van alles georganiseerd om te
vieren dat de lente er aan komt. Wat is
er allemaal te doen op de Buurtpleinen?
Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw, de
lente is in ons land en dat vieren de
Buurtpleinen met jou! Na al die donkere
maanden kunnen we samen wel wat positiefs gebruiken. Daarom organiseren de
buurtverbinders van Movactor samen met
initiatiefnemers uit de wijk allerlei activiteiten waardoor het zonnetje zeker gaat
schijnen.

Buurtverbinder Jaimy van der Veeken van
Movactor: 'In Nieuwegein hebben we veel
aandacht voor elkaar. Door buurtbewoners
worden het hele jaar door verschillende activiteiten georganiseerd op de buurtpleinen.
De lente komt er aan, we hebben weer zin
om elkaar te ontmoeten en leuke dingen te
doen.'
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Meer informatie
MOvactor organiseert onder het motto
‘Vier de Lente’ tussen 11 en 24 april extra
activiteiten op de buurtpleinen Batau,
Doorslag, Galecop en Zuid. Iedereen is
welkom om, soms tegen een kleine vergoeding, deel te nemen aan de activiteiten. Kijk voor het programma en aanmelden op de website van MOvactor of
loop even binnen op het Buurtplein bij jou
in de buurt.
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Repair Café repareert
(buiten)speelgoed en meer
op zaterdag 2 april
Sinds 2013 heeft Nieuwegein een
Repair Café. En sinds afgelopen jaar
zelfs een tweede. De eerste zaterdag
van de maand in Buurtplein Doorslag,
de derde zaterdag van de maand in
Buurtplein Galecop. Nu is er zaterdag
2 april weer een Repair Café op Buurtplein Doorslag aan de Parelduiker 13 in
Nieuwegein.
Vrijwilligers repareren er kapotte spullen
van Nieuwegeiners. Met gemiddeld 40 bezoekers per café is het evenement niet
meer weg te denken uit Nieuwegein. Het
Repair Café duurt van 11.00 tot 14.00 uur.
Het Repair Café in Nieuwegein is opgericht door Peer van Halderen en een aantal andere Nieuwegeiners. Zij vinden dat
we naar een meer circulaire-economie
moeten. Het repareren van kapotte spullen, zodat ze niet op de afvalberg belanden, helpt daarbij. Deze keer staat het in
het teken van (buiten)speelgoed.
De lente is begonnen. Kinderen kunnen
weer buiten spelen. Jammer als er dan
buitenspeelgoed stuk blijkt te zijn. Maar
Repair Café kan het repareren! Neem het
mee, zaterdag 2 april naar buurtplein
Doorslag. Van 11.00 tot 14.00 uur zitten
daar deskundige reparateurs voor je
klaar. Verder zijn er technici, naaisters,
een fietsreparateur én een klokkenmaker
die je kapotte spullen helpen repareren.

gepriegel met hele kleine schroevendraaiers lukte het reparateur Jos om de
drone zonder scheuren te openen. Na
lang zoeken bleek er een klein zandkorreltje tussen de tanden te zitten van het
tandwiel, dat de propellers van de drone
aandrijft. Toen de drone weer in elkaar
was gezet, bleek bij de testvlucht dat de
links draaiende propeller op een rechtsdraaiende motor zat. Dus moest de drone
weer uit elkaar. Daarna vloog de drone
uitstekend.

Kapotte Senseo
Bezoekers komen het vaakst langs met
een kapot koffieapparaat. Niet alleen in
Nieuwegein, maar in heel Nederland. Dat
blijkt uit de Repair Monitor. Dat is een online tool waarin Repair cafés bijhouden
wat ze repareren. Meestal komen bezoekers met een kapotte Senseo. Dat is niet
zo gek want ruim 30% van de Nederlandse huishoudens heeft zo’n apparaat.
Nieuwegeinse reparateurs hebben
daarom een training gevolgd over de
reparatie van Senseo-koffieapparaten.
Een belangrijk advies is dat je goed moet
zorgen voor je apparaat. Ontkalk hem
regelmatig.

Emotionele waarde
Er komen regelmatig mensen langs met
een voorwerp dat emotionele waarde voor
ze heeft. Zo kwam Josh langs met een
porseleinen beeldje dat ooit een liedje afspeelde en daarbij bewoog, maar nu niets
meer deed. Josh’s tante is verleden jaar
overleden aan Corona en op haar sterfbed
beloofde Josh om het beeldje te herstellen. De muziekcassette in het beeld bleek
stuk en een aantal snaren van het aandrijfsysteem waren kapot. Reparateur
Christopher herstelde het aandrijfsysteem.
Daarna speurde hij youtube af op zoek
naar het originele muziekje. Daar vond hij
exact hetzelfde beeldje. Hij verving de
cassette in het beeldje door een mp3speler met het youtube-deuntje. Een superblije Josh gaf zijn tantes lievelingsbeeldje aan haar man terug.

Vind het defect
Vaak is de oorzaak van een defect klein
en betaalbaar te repareren. Het vinden
van het probleem kan echter een flinke
zoektocht zijn. Zo kwam David het afgelopen café langs met een kapotte drone.
Zijn vader had al geprobeerd de drone te
repareren, maar zonder succes. Na veel

Repair Café kan altijd extra vrijwilligers
gebruiken. Zo zoekt het café nog gastvrouwen- en heren om bezoekers op te
vangen. En mensen met technisch inzicht zijn altijd welkom. Aanmelden kan
via: repaircafenieuwegein@gmail.com.
Of kom zaterdag 2 april gewoon even
langs!
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Booster met Janssen
sinds 23 maart
mogelijk in Nieuwegein
Mensen die geen booster met een
mRNA-vaccin mogen of willen, kunnen
sinds woensdag 23 maart een afspraak
maken voor een boostervaccinatie met
Janssen.
Bij de GGD’en zijn 646.000 mensen met
Janssen gevaccineerd. Een klein deel van
deze groep mag of wil geen mRNA-vaccin
krijgen. Dankzij het recente advies van de
Gezondheidsraad en het daaropvolgende
kabinetsbesluit, wordt een booster met
Janssen nu alsnog mogelijk.
Afspraak maken
voor vrijwillige booster Janssen
Sinds 23 maart is het mogelijk om een afspraak te maken via het Landelijke Vaccinatie Afsprakennummer. Het telefoonnummer 08001295 is hiervoor iedere dag
bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur. De
GGD’en zijn op een beperkt aantal locaties van start gegaan.
Vragen of twijfels?
De callcentermedewerkers van de Landelijke Vaccinatie Afsprakenlijn kunnen en
mogen niet helpen bij medische vragen.
Vragen of twijfels kunt u vooraf bespreken
met uw medisch specialist of een onafhankelijke zorgprofessional. Kijk daarvoor
op deze website.
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Groots muziek tech festival
in Nieuwegein
Vanaf vandaag zijn de kaarten te
bestellen voor het grootste muziek
tech festival in Nieuwegein. De Middengaarde in Galecop zal op zaterdag
9 juli omgetoverd worden tot ‘the
place tol be’ voor maximaal 4000
liefhebbers van electronische muziek
(house, techno) en beeldende kunst.

Dit jaar
gelukkig geen strenge winter
in Nieuwegein
Het is in deze tijd niet makkelijk om je
energierekening lager te krijgen. Gelukkig hebben we deze winter geen strenge winter gehad, terwijl we vorig jaar
februari nog met z’n allen op de
schaats stonden. Er zijn meerdere externe factoren waar particulieren in
Nieuwegein geen invloed op uit kunnen
oefenen. De Geo-politiek spanningen
tussen Rusland en Oekraïne drijven de
prijzen van de fossiele brandstoffen
flink op.
Toch hoef je als Nieuwegeiner niet bij de
pakken neer te gaan zitten en passief
gaan wachten tot de flinke energierekening met een dreun in je mailbox ploft. Zo
kunnen huishoudens met een laag inkomen aanvullende hulp krijgen om hun energiekosten omlaag te brengen.
Dit jaar springt de rijksoverheid bij en krijgen zowel huishoudens als bedrijven in
2022 korting op hun stijgende energierekening. Een huishouden met een gemiddeld energieverbruik betaalt in 2022 ruim
€ 400,- minder aan energiebelasting. Hiermee zal de significante stijging van de energiekosten echter niet volledig gedekt
worden en zullen ook de meeste huishoudens in Nieuwegein meer betalen voor
hun energie. Voor kwetsbare huishoudens
wordt door het kabinet nog eens 150 miljoen extra uitgetrokken, zodat ze hulp kunnen krijgen met de isolatie van hun woning. Het zijn maatregelen die de gevolgen van een hogere energierekening verzachten.
Het is verstandig om niet alleen afhankelijk te zijn van de overheid. Zelf kun je ook
tal van maatregelen nemen om het energieverbruik significant terug te brengen.
Veel inwoners van Nieuwegein hebben
bijvoorbeeld niet in de gaten dat hun cv-

ketel misschien al meer dan vijftien of
twintig jaar draait. Vervanging hiervan kan
ook voor mensen met een kleine beurs de
nodige besparing op de gasrekening
opleveren. De huidige intergas cv ketel is
niet meer te vergelijken met de ketel van
twintig jaar geleden. Heb je niet meteen
de mogelijkheid om een nieuwe ketel in
één keer te betalen dan is huur ook mogelijk. Na een paar jaar ben je dan alsnog
eigenaar van de hr-ketel.
Isolatie
Omdat de overheid graag een steentje bij
wil dragen aan de kosten van isolatie is
het eigenlijk nu het beste ogenblik om
daarmee flink aan de slag te gaan. Heeft
je huishouden een laag inkomen dan krijg
je aanvullende hulp om de energiekosten
omlaag te brengen. Het Rijk geeft Nieuwegein hiervoor extra geld. Gemeenten mogen dit geld inzetten door huishoudens
met een laag inkomen te helpen met
structurele energiebesparingen in huis.
Een voorbeeld hiervan is het goed isoleren door middel van spouwmuur- en
vloerisolatie. Soms zijn de bespaar maatregelen ook zelf eenvoudig aan te brengen. Het plakken van radiatorfolie is bijvoorbeeld een klusje dat zelfs iemand met
twee linkerhanden nog kan uitvoeren.
Huishoudens met een inkomen op of net
boven het sociaal minimum krijgen eenmalig ongeveer € 200 extra om de hogere
energierekening te betalen. Dit geld ontvangen zij via hun gemeente. Deze extra
hulp komt bovenop de eerdere maatregelen die het kabinet neemt om de hogere
energierekening deels te compenseren.
Wil je meer weten over energiebesparing
of duurzaamheid? Dan kun je op 23 april
de duurzaamheidsmarkt op het Kerkveld
in Jutphaas bezoeken.
Of loop eens binnen bij het Duurzaamheidsloket op Cityplaza West aan de Passage 80, achter de kiosk. Of mail naar het
duurzaamheidsloket@nieuwegein.nl.
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De organisatie is naast Central Park ook
bekend van Lief en HRFST festival. Het
evenement duurt die zaterdag van 12.00
tot 23.00 uur. In de line-up staat onder
ander Tim Herfst.

Het Hideout Festival is een jaarlijks festival voor elektronische muziek dat zijn
oorsprong vond in Zrce, Kroatië op het eiland Pag. Het eerste festival was in 2011
en belandde op The Guardian’s lijst van de
beste Europese festivals van 2011, en is
sindsdien elk jaar uitverkocht met meer
dan 25000 bezoekers. In Nieuwegein zullen maximaal 4000 bezoekers worden
toegelaten. Detail: Een vergunning moet
nog worden veleend in Nieuwegein.
Vergunningstraject
Tijdens het evenemetent (en andere evenementen) is de organisator verantwoordelijk voor openbare orde/veiligheid,
mileu en volksgezondheid. In een veiligheidsplanwerkt de organisator uit hoe ze
dit aanpakken. De gemeente Nieuwegein
beoordeelt dit plan in samenwerking met
adviseurs (waaronder politie en brandweer). Als het plan in orde is, verleent de
gemeente de evenementenvergunnig voor
dit festival. Omwonenden zijn inmiddels
geinformeerd.
De Middengaarde
De gemeente Nieuwegein verhuurt tot
2030 een stuk grond in de Galecopperzoom aan De Middengaarde, als onderdeel
van het ‘pauzelandschap’. Het terrein
wordt gebruikt voor outdoor activiteiten.
Daarnaast hebben De Middengaarde en
gemeente Nieuwegein afgesproken dat
het terrein maximaal 6 keer per jaar mag
worden gebruikt voor evenementen.
Toegestaan zijn twee (muziek)festivals
met respectievelijk maximaal 2500 en
5000 bezoekers en vier outdoor evenementen met maximaal 750 bezoekers.
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Na Corona
eindelijk weer lekker
een schoolvoetbaltoernooi
Woensdag 23 maart was het weer zo
ver! De eerste voorronde van het
schoolvoetbaltoernooi bij voetbalvereniging JSV Nieuwegein ging van start.
In het zonnetje streden 370 kinderen
verdeeld over 39 teams om de winst
van de eerste voorronde. Dankzij de
snelle levering van Ralph Sports
Nieuwegein konden de wedstrijden
gespeeld worden met gloednieuwe
voetballen! De organisatie is in handen
van de gemeente Nieuwegein, Verbindion Nieuwegein en Mijnsportid.nl.

team ging naar de meiden van groep 5/6
van basisschool De Trompetvogel Basisschool.
Tweede voorronde
Woensdag 30 maart wordt de tweede
voorronde georganiseerd, maar dan op de
sportvelden bij VSV Vreeswijk. De volgende scholen komen dan in actie: Basisschool Prins Willem Alexanderschool
Vreeswijk en Hoog zandveld, Mauritsschool Nieuwegein en Basisschool De
Tweeklank. Vanaf 13.30 uur is publiek van
harte welkom om te komen kijken!

Het was een sportieve en spannende middag. Bij de categorie schoolteams groep
7/8 moest de winnaar zelfs worden bepaald door het nemen van penalty’s. Winnaars van de eerste voorronde werden
team 4 en team 12 van basisschool OBS
De Veldrakker, team 1 van basisschool
Lucas Batauschool en team 3 van Basisschool De Schouw! Deze teams stromen
door naar de Nieuwegeinse finale welke
gespeeld gaat worden woensdag 13 april
bij JSV Nieuwegein.

Deelfietsen
ook te huur in Nieuwegein
Sinds deze week kun je deelfietsen
huren, die op verschillende plekken in
Nieuwegein geparkeerd staan. Het
stimuleren van deelfietsen is een van
de maatregelen uit het Mobiliteitsprogramma, dat in het najaar door de
gemeenteraad van Nieuwegein is vastgesteld.
Je kunt de fietsen vanaf 23 maart ophalen
en wegbrengen bij fietsenstallingen de
Fietspomp en de Snelbinder. Op een later
tijdstip worden ook fietsen geplaatst bij
OV-station Nieuwegein City, tramhalte
Zuilenstein en bedrijventerrein de Liesbosch.
App
De fietsen Hello-Bike zijn te huren via een
app en kosten een euro voor de eerste
twintig minuten, daarna vijf cent per minuut of 9,00 euro per etmaal. Bedrijven
kunnen ook een abonnement nemen.

De meiden van team 3 van basisschool de
Schouw komen 13 april niet in actie. Zij
hebben zich al direct geplaatst voor de
regiofinale. De prijs voor het sportiefste
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Verkiezingen geweest,
nu blik op de toekomst
De verkiezingen liggen alweer meer
dan een week achter ons. De lijsttrekkers en hun fracties hebben inmiddels
overlegd en nagedacht over de uitslag
en deze overpeinzingen met elkaar
gedeeld en geëvalueerd in het duidingsdebat. Nu is het aan de partijen
om een coalitie te gaan vormen. Het is
van tevoren niet bekend hoe lang dit
proces duurt. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 kon er na een
kleine drie maanden een college benoemd worden.
Startprogramma
In de tussentijd is het ook belangrijk dat
de nieuwe raad snel en goed zijn werk
kan gaan doen. Daarom vinden er de
nodige momenten plaats waarop nieuwe
raadsleden van alles kunnen leren over
het raadswerk. Donderdagavond 24
maart vond in dat kader de eerste avond
van het startprogramma plaats.
Belangrijke agendapunten: wat doet de
griffie, wat is de rekenkamercommissie
en hoe zit de ambtelijke organisatie
eigenlijk in elkaar? Voor elke inwoner interessant om te weten, maar voor een
raadslid in het bijzonder onmisbare kennis.
Ook in april vindt drie keer een avond
plaats in het kader van het startprogramma. Ook de startconferentie op 2 april,
die vooral gericht is op ontmoeting en inspiratie, is voor de raadsleden een belangrijk moment.
Bijzondere raadsvergaderingen
Al eerder werd hier melding gemaakt van
de afscheidsraad en de installatieraad op
resp. 29 en 30 maart. Daarna mag de
raad echt gaan beginnen. 7 April vindt alweer de eerste Avond voor de Stad
plaats. De agenda hiervoor is inmiddels
bekend en te vinden op de website van
de raad. Spoedig zal hier ook meer informatie verschijnen over de nieuwe vergadercyclus en de thema’s die in april besproken gaan worden.

Schrijfster Heleen van
den Hoven ‘on the road’
Als schrijfster en als schrijfdocent maakt de Nieuwegeinse
schrijfster Heleen van den Hoven wel eens wat mee. Zij praat
met mensen die een apart beroep uitoefenen, en soms komt
ze op onverwachte locaties terecht. Dat daar soms ook gevaarlijke kanten aan zitten, daar
stond de Nieuwegeinse nooit zo
bij stil, tot zij afgelopen week
onderweg was voor de Online
Schrijfschool van Marelle Boersma.
Heleen: 'Wanneer ik snelweg verlaat, begin ik ineens te twijfelen. Wat
gisteren nog leuk en onschuldig leek,
lijkt ineens een uiterst slecht idee.
Afspreken met een onbekende man
op een verlaten parkeerplaats in het
bos, het is iets wat ik mijn dochter
zou afraden.
Veel te snel komt mijn doel dichterbij. Ineens rijd ik tussen de bomen.
Het felle licht van de lentezon maakt
de schaduwen erachter diepzwart.
Langs het bospad liggen grote stapels afgezaagde boomstammen, wie
weet wat of wie zich in het duister
verborgen houdt. Geen mens te zien,
niemand die een noodkreet kan
horen. Ik leg mijn mobiel op schoot,
haal diep adem en rijd verder naar
de stip op de kaart waar ik de onbekende zal ontmoeten.
Terwijl mijn doel dichterbij komt,
slaat de thrillerschrijfster in mij
steeds luider alarm. Ik zet mijn auto
in de berm en app mijn bestemming
naar Marelle.'
Meteen reageert ze: ‘In het
bos???!!!’
'De snelle reactie en het teveel aan
leestekens voeden mijn paniek. Nogal logisch, de koningin van Vertrek42

thrillers weet wat er kan gebeuren
wanneer je een slachtoffer de bush
instuurt.
Heb ik wel nagezocht wie de onbekende is die ik ga opzoeken? Nee, dat
heb ik niet gedaan. Hij leek een aardige man, regelde een schrijfworkshop voor zijn vriendin. Op haar verjaardag deden ze altijd iets bijzonders.
Met de zekerheid dat Marelle ongerust op een levensteken wacht, rijd ik
verder. Ik kijk van links naar rechts,
tuur met samengeknepen ogen door
de voorruit. Staat daar een camper?
Het is een camper, en daarvoor zitten twee cursisten die enthousiast
zwaaien.
Zodra ik ze met pen en papier het
bos in heb gestuurd, app ik een foto
naar Marelle. ‘Alles goed.’

Door Corona vonden er weinig tot
geen evenmenten plaats in
Nieuwegein. Nu alles weer van
start gaat heeft De Digitale Stad
Nieuwegein de evenementenkalender nieuw leven ingeblazen
en ben je weer van harte welkom
om je evenement daarin te laten
opnemen: redactie@pen.nl.

De Digitale Nieuwegeiner
Stadstheater
en Kunstencentrum

DE KOM
Stadsplein 6
3431 LZ Nieuwegein
Bel om kaarten voor voorstellingen te
reserveren naar de theaterkassa:
0306045554
of mail naar
kassa@dekom.nl.
www.dekom.nl
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Tsjechovs 'De Meeuw'

De tovenaar van Oz (6+)

Wendell Jasper en Thijs Römer
vr 25 mrt, 20.15 uur, vanaf € 29,50
Wendell Jaspers en Thijs Römer
spelen op vrijdag 25 maart in DE
KOM de hoofdrollen in ‘Een
meeuw’, naar het bekende
toneelstuk van Anton Tjechov, een
ernstige komedie over onvervulde
verlangens, getroebleerde
familiebanden, opvlammende
generatieconflicten, de immer...

zo 27 mrt, 15.00 uur, € 17,50
Beleef op 27 maart in DE KOM het
magische avontuur aan de andere
kant van de regenboog: de nieuwe
familiemusical ‘De Tovenaar van
Oz’ van Theater Terra is voor
iedereen van zes jaar en ouder.
Dorothy woont als meisje op een
boerderij en droomt over een
sprookjesachtige wereld, ergens
achter de regenboog. Een...
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Theaterconcert
Wouter Planteijdt

Theaterconcert
Roel van Velzen

vr 25 mrt, 20.30 uur, € 17,50
Wouter Planteijdt heeft maar een
klein zetje nodig om aan het
schrijven en componeren te raken.
Het laat zich dan ook raden hoe de
quarantaine-achtige situatie van de
coronacrisis gepareerd werd in
huize Planteijdt. Het resultaat is het
tweede ‘Bullhorn’-album, dat de
rode draad vormt tijdens zijn...

wo 30 mrt, 20.15 uur, vanaf 27,50
Beleef op 27 maart in DE KOM het
magische avontuur aan de andere
kant van de regenboog: de nieuwe
familiemusical ‘De Tovenaar van
Oz’ van Theater Terra is voor
iedereen van zes jaar en ouder.
Dorothy woont als meisje op een
boerderij en droomt over een
sprookjesachtige wereld...
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The Kik
speelt songfestival

Mindgym on Tour

za 26 mrt, 20.15 uur, vanaf € 23,00
In ‘Eurovisie Hertaald’, op 26 maart
in DE KOM, neemt The Kik ons
mee langs Eurovisie Songfestivalmateriaal van alle tijden. Dat werd
eigenhandig hertaald door Dave
von Raven en origineel en briljant
uitgevoerd zoals alleen The Kik dat
kan. Al jaren steekt Von Raven zijn
fascinatie en liefde voor het
bekendste muziekfestival van
Europa niet onder...
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Wouter de Jong
do 31 mrt, 20.15 uur, vanaf € 20,50
Een goede gezondheid begint niet
in de sportschool, maar in je hoofd.
Mindgym zijn technieken om je
mentale conditie op te krikken,
want echt, hersenkwabben zijn net
als een te dikke pens heel goed te
trainen! Wouter de Jong
transformeert op 31 maart DE
KOM om tot zijn sportschool voor
de geest en traint je brein. Hoe
zorg je voor meer veerkracht...

De Digitale Nieuwegeiner

Herenstraat, Jutphaas
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